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গ্রকাশকের সর্বসত্ব নংরক্ষিত 



ভূমিকা 
জ।তির পতনের মুলেই গৃহ বিরোধ--আঁক়্ এই বিরোধের ম্থযোগ 

নিয়ে একশ্রেণীর মন্ধিষ নিজেকে ভাগ্যবান করে গড়ে তোলার সংকলে 
বাইরের শক্রকে আমন্ত্রণ করে আনে। ভ্রাতৃদবন্বে ভিতৌরকে দূর্বল 
ভেবে ১৫২৬ খু পাণিপথ যুদ্ধক্ষেত্রে ইবাহিমু লোদীকে পরাজিত করে 
দিল্লী অধিকাঁর করলে বাঁবর। ূ 

এই সংবাদ চিতোরে পৌছিব! মাত্র রাগ সংগ্রাম সিংহ মু্িমেয় সৈল্ত 
নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রণসমুদ্রে-_হিদ্স্থানের মাঁটী থেকে মেগলকে 

উত্খাত করার জন্ত!; বিপন্ন স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত দেশ জাগলে! না..* 

তার ডাকে কেউ সাড়া দিলে না...পাশে এসে দীড়াল না.*বরং জাতিকে 

দাসত্বের শৃঙ্ঘল পরিয়ে দিতে রাজপুত ফরলে মোৌগলকে সাহায্য । 

দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে বাবরের অস্ত্রের মুখে আত্মসমর্পণ করলেন 

অষ্টাদশ রণজয়ী বীর । ১৫২- খুঃ জাতির মুখে কলংকের চিহ্ন এঁকে 

দিয়ে হিন্দুর গৌরব মুকুট খসে পড়লো...রক্তরাঁড শিকারী 
রণক্ষেত্রে। ইতি-_ | 

১১ই জ্যেষ্ট, ১৩৫৪ সাল। ণ 

মুরারীপুকুর রোড, কলিঃ-১১ গ্রন্থকার 

ীপ্রকু্নকূমাঁর ধর ১০৪এ পার চিৎপুর রোড কলিকাতা-৬ হইতে 

প্রকাশিত্র ও রাণীস্ত্ী প্রেস ৩, শিবনারায়ণ দাস লেন 
' ক্ষলিকাতা-৬ হইতে মুত । 



লোক সেবক সম্পাদক 

শ্রীপধ্চানন ভট্টাচার্য এম, এল, এ, মহাশয়ের 
 করকমলে-_- 



০ 
রাণ! রায়মল্ল চিতোরের রাণ! 

সূর্ধযমন্ল শর ভ্রাত। ও সেনাপতি 

সঙ্গ প্র জ্যেষ্ঠ পুত্র 

পৃর্থীবাঁজ » মধাম পুত্র 

জয়মল্ল » কনিষ্ঠ পুত্র 
জয়সিংহ সঙ্গের সেনাপতি 

জগমল » গ্টালক ও সেনাপতি 

তিলক চাদ জয়মল্লের সহচর 
সিলাইদি বাইমাণ অধিপতি ও সঙ্গের 

সেনাপতি 

শ্রতান রায় সামস্তরাজ 
শভুজী মিনতির পিতা 

বাবর শাহ মৌগল সম্রাট, 

হুমায়ুন এ পুত্র 
রঘুযা পৃর্থীরাজের সহচর 

মোগল দূত, রাজপুত ৪ ও মোগল সৈন্ত, চারণ । 

মমতা! সঙ্গের স্ত্রী 
মিনতি শত্তুজীর কন্তা, সঙ্গের আজিতা 

তারাবাঈ পৃর্থিরাজের পরী 
চারণীগণ, নর্তকীগণ 



চিস্ভ্ডোল্ত 2োন্বন্ 

প্রথম অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য 

অস্তঃপুর উদ্ান 

জয়মলের প্রবেশ 

জয়মল্প । হাঁঃ হাঃ হাঃ! চাণক্যের বুদ্ধি--আর বিশ্বামিত্রের সাধন 

এক হলে--মেবার তো তুচ্ছ, তুড়িতে জয় করা যাঁয় পৃথিবীর সিংহাসন ! 

গীতকণ্ে জগাপাগলার গুবেশ 

জগাঁপাগলা। গীত। 
ফিরে আয়--ফিরে আয়-_ 

ওরে ও পথহার]। 

আলেয়ার পিছে আলো! ভেবে 

ঘুরে কেন হবি সার ॥ 

জয়মল্প | থাঁক থাক; তোকে আর মাঁতব্বরি করতে হবে না । 

জগাপাগল।। পূর্বগীতাংশ। 
বাড়বে তিয়াস মিটবে না! আশ 

শুধু তপ্ত বালুর চর! 

মরীচিকার মোহে পড়ে হসনি দিশেহার!। 

জয়মল্প। আঃ মলে! । এ তে! ভারি বিরক্ত করলে । 
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জগাপাগল।। পূর্বগীতাংশ 
আয়রে ফিরে পথভোল৷ 

আছে তোর দুয়ার খোল। 

মায়ের বুকে দিস্নি ঢেলে 

ভায়ের রক্ত ধার1॥ 
[ প্রস্থান 

জয়মল্ল । হাঃ হা; হাঃ। পাগলের প্রলাপ আর কাকে বলে? 

ভাই--ভাই ; হাঃ হাঃ হাঃ ।--কিস্ত আমার মনের উদ্দেশ্য ও কি করে 

জানলে? 

রাঁয়মল্লের প্রবেশ 

রায়মল্প । তুমি এক। এখাঁনে-- তার! সব গেল কোথা? 

জয়মল্প | বোঁধ হয় পিতৃব্যের সঙ্গেই আছেন। 
রায়মল্প । সুধ্যের সঙ্গে! সে সবে মাত্র রোগমুক্ত, এখনও খুব 

দুর্বল । এ অবস্থায় সে কখনোও উদ্যানে আস্তে পারে না। 

জয়মল্প । আমি যে একটু আগেই তাকে এখানে দেখেছি পিত। | 

রায়মন্ত্র। দেখেছ! তাহলে এখুনি আসবে? জগদীশ্বর তাঁকে 

দীর্ঘজীবি করুন। তুমি জান ন! জয়মল্ল-_ নুর্য্য আমার কত প্রিয় ! 

জয়মল্প । আমাদের ইতিহাস ভ্রাতৃত্ব গৌরবে চিরদিনই গৌরবাদ্বিত । 
রায়মল্প । ভাই--ভাই বিধাতার কি মহান হৃষ্টি। ওই দুটী কথায় 

কি সুধার আম্বাদ মাথান। 
একটী বর্শ। রাগার পদতলে পড়িল 

জয়মল্প । পিতা, সাবধান হন 
আর একী বর্শা জয়মন্ের কাধের উপর পড়িল 

ওই যে গুগ্তঘাতক পালাচ্ছে। কোথা যাঁবি শয়তান আমি এখুনি 
তোকে বন্দী করবে । 

প্রশ্থারদাত 
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রায়মল্প ॥ (জয়মল্লকে বাঁধ! দিয়া) ধলাড়াও, আমায় একটু বুঝংত দাও । 
বর্শ। ফলকটী নিজের হাতে লইয়। বিশ্বেভাবে নিরীক্ষণেয় পর, 

আপন মলে বলিলেন 

এ যদি সত্য হয়'...."না নী, এ হয় ন! হ'তে পারে না। 

জয়মল্ল। কি হ'তে পারে না, পিতা ! 

রায়মল্ল । আমার স্নেহের শুধ্য কখনো-"'যাও জয়মল্ল, বন্দী করে 

নিয়ে এসে। সেই প্রতারককে ; যে এমন নির্মল ভ্রাতৃন্গেহ বিষাক্ত করে 

তুলতে পারে; তার অকরণীয় কাজ জগতে কিছুই নেই । যাঁও-- 
জয়মললকে চুপ করিয়। দাড়াইয়| থাকিতে দেখির! 

কি গেলে না? 

জয়মল্প । যাচ্ছি; তবে আমার বক্তব্য । 

রায়মল্প। কি? 

জয়মল। যে উগ্ভানে সাধারণ একটা রক্গীর প্রবেশ অধিকার নেই, 
সেখানে 'আর অন্ত কে আসবে পিত৷ ! 

রায়মন্ত । জয়মল্লঃ জয়মন্ত, দোহাই তোমার । আমার ভ্রাতৃন্নে হের 

ভতটাকে টলিয়ে দিও না। আশার শান্তির পথে অশান্তি জাগিয়ে! না--. 

স্বর্গনন্দনের ধুকে মর্ত্যের কোলাহল ডেকে এনে। না । নী-ন।, আমার 

ন্নেহের ভাই, কখনে। একাজ করতে পারে না । সে কখনে! এতটা 
নীচে নামতে পারে না। ভগবান্--ভগবান্! এই শেষ বয়সে তুমি 

আমায় শান্তিহার। করে৷ না । স্ুথ স্থপ্ত বুকের মাঝে--মরুর হাহাকার 

জাগিয়ে দিও না। 
[ প্রশ্থান ও রাণার তজ্ঞাতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ 

সাফল্যের হাসি হাসিতে হাসিতে জয়মল্লের প্রস্থান 

শ্ভুজী ও তরবারী হস্তে সুধ্যমল্লের প্রবেশ 

হুয্যমল্প । ঝলতুমিকে? 

শস্ভুজী। একজন সৈনিক ছাড়া আর আমার অন্য কোন পরিচয় নাই ॥ 
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হুর্য্যমল। কার অধিনম্থ ? 
শভুজী। বাইমান অধিপতি- সিলাইদির। 
সুর্যামল্ল । মেবারী হয়ে তুচ্ছ ক'রে মহারাণাঁর মর্যাদা! ! কার 

অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করেছ রাজ-অস্তঃপুর উদ্যানে ? 

শস্তুজী । অনুমতির অপেক্ষা করিনি! এসেছিলাম নিজের ইচ্ছায় । 
হুর্য্যমল্ল | স্পর্ধার কথ! ! বল কি উদ্দেশ্য তোমার ? 

শত্তুজী । কন্তার সন্ধান । 

হূর্য্যমল্ল । কন্ভার অদ্বেষণ ! রাজ অস্তঃপুরে তোমার কন্তা ? 

শল্ডুজী । হ্যা, রাজ অস্তঃপুরেই আমার কন্তা। ইহলোকে তার 
সৌন্দর্যের তুলনা! নেই। মেবাঁর ঈশ্বরী হবার যোগ্য সে, কিন্ত ঈশ্বরের 
কি স্থবিচার! সে আজ রাঁজ-অস্তঃপুরচারিণী সামান্য একটা দাসী 

মাত্র । 

হু্ধ্যমল । তোমার কন্যার নাম? 

শল্ভুজী। মিনতি! 
হুর্যযমলল । মিনতি! মিনতি তোমার কন্যা? কিন্ধ একদিন 

সেই হতভাগিনীকে কুমাঁর-সঙ্গ ভীলপপ্লীর পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে 

এনে রাজ অন্তঃপুরে আশ্রয় দিয়েছে । 

শত্তুজী | হ্যা,_-ইয, সেই পথ পরিত্যক্তা অনাদূতাই আমার কন্ঠা । 
হুর্য্যমন্ত্র। তোমার কথা! যদি সত্য হয়; আঁর সত্যই যদ্দি তুমি 

মিনতির পিতা হও 3 তাহলে আঁমিও জানতে চাই যে, সাম্্যব!ন হ,য়ে 

কেন তুমি তোমার কন্ঠাঁকে ত্যাগ করেছ? 
শস্জী। আগে আমিও জান্তে চাই-ষদি সে আমার কন্ঠ হয়, 

আমি তার সংগে কথা কইবাঁর অধিকার পাব-কি না ? 

সিনতির প্রবেশ 
মিনতি । সে পথ তুমি ত রাখনি বাঁবা। 
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শভুজী। কে? (মিনতির দিকে মুখ ফিরাইয়া) মিনতি! তুই 

একথা কেন বলছিস মা? 

মিনতি । তুমিই বল না খাবা-কেন বলছি। আট বছর পরে 
আজ তোমায় দেখা মাত্র--প্রাণ পুলকে ভরে উঠেছিল। ব্যাকুল 

আগ্রহে তোমার বুকের উপর বাব! বলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম; 
কিন্ত তোমার অবস্থা দেখে লজ্জায় মাটিতে মুখ লুকোতে ইচ্ছা! করছে । 

শস্ুজী । কেন মা, কেন আজ এ কথ! বলছিস? 

মিনতি । আমার সঙ্গে ছলনা করো না। চোখে ধুলো দেবার 

চেষ্টা করে! না, আমি নব দেখেছি সব জানি। আমার জননী 

গেছে, কিন্তু জম্মভূমি আছে। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও 
গরিয়সী। আমি সেই জন্মভূমির কল্যাণের জন্ত পিতাকেও শত্রু করতে 
পারি। রাজপুত তুমি--মেবারী তুমি, কিন্ধ মেবারী নামে পরিচয় 
দেওয়ার মত তুমি কিছুই রাখনি; আমার জম্মভূমির কুসস্তান তুমি । 

[প্রস্থান 
শভভুজী। মিনতি! মিনতি ! 

প্রত্থানোছত, হু্যমল্ল তার পথরোধ করি! দাড়াইল 

সু্যমল । কে আছ? 

একজন প্রহগীর গুবেশ 

বন্দী কর। 

প্রনথরী বন্দী করিতে উদ্ধত হইবামাত্র জয়মল্লের প্রবেশ 

জয়মল্ল। সাবধান, জয়মলল বর্তমানে ওর গায়ে হাত দেওয়ার কারও 

অধিকার নাই। শভভুজী! চলে এস। 

নুরধ্যমল্ল । জয়মল্প ! রাজকাধ্য তোমার মত শিশুর খেয়াল চরিভার্থের 

জন্য বাধ! পেতে পারে না। 



ডি চিতো'র গৌরব [ প্রথম অন্ক 

 জয়মল্প। পারেকি না পারে। তার কৈফিয়ৎ দেব পরে। 

চলে এস শল্তৃজী ! 
[ উভয়ের প্রস্থান 

হুর্যযমল্প । এ আমি কি দেখছি? আমি জীবিত না মুত কিনব 

নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ দেখছি । স্বয়ং রাঁণ। যাঁর অন্থরোধ আদেশ বলে 

মেনে নেন, তাঁর কিন! এই পরিণতি । এখনে! যাঁর ঈঙ্গিতে হাজার 
হাঁজার চিতোরীর তরবারি এক সন্দে খলমে ওঠে সেই হৃর্্যমল্ল কিন! 

প্রকট। বালকের উদ্ধত-- না থাক। 
[ প্রস্থান 

দ্বিতীয় দৃশ্য 

চিতোর দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ 

রাঁয়মল আপন মনে পদচারণা করিতে করিতে 

'রায়মল্প | সেই হুর্ধ্য! যে একদিন নিজের জীবন তুচ্ছ করে 
আমাকে রক্ষ। করেছিল মৃত্যুর মুখে ঝীপিয়ে পড়ে। সে আজ কেন 

এমন হলো? কে তার মনকে বিদ্রোহী করলে? জানি না কে!'ন 

অজ্ঞাত শক্রর প্ররোচনায় ভাই শক্র হয়ে দ্ীড়াল! কি চায়দে! 
সিংহাসন ! ধন্ত সিংহাসন, ধন্য তোর কুহকিনী শক্তি! দাদা বলতে যে 

অজ্ঞান_সেই আমার ন্েহের ভাই হুর্য্যকেও--আঁজ তুই শক্র করে 
ভুলেছিস। 

সুর্্যমল্লের প্রবেশ 

চর্্যমল । দাদা ও 
রায়মল্ল। কে? (চমকাইয়! উঠিল ) ও:---ুর্ঘ্য ! 
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হুর্ধ্যমন্ত। এমন ধার! চমূকে উঠলে কেন দাদা ? 
রায়মল্প । (শ্বগত:) দাদা! এখনও দাদা ? 
সুরধ্যমল্ল । তুমিকি অসুস্থ? কি হয়েছে দাদ? 
রায়মল্প । (স্বগতঃ ) এও কপটতা ! এই ব্যাকুল কম্পিত স্বর-_-এও 

কি তবে একটা ভান? 

হুর্য্যমল্প । চুপ করে রইলে কেন দাদা! কথ! কও, কি হয়েছে 

বল? 

রায়মল্প । সুর্য ! 

হুর্য্যমল্প । কেন দাদা? 

রায়মল্প । দেখ, দেখ হুধ্য কেমন জ্যোত্ন|ময়ী সন্দর ধরণী । পর্ববত- 
শীর্ষে উপত্যকায় কেমন ফুলের মেলা । বাতাসে ভেসে মাছে ফুলের 

স্থবাস। দেখ ওই দূরে কুটারে কুটারে কি আনন্দ কলরব । মন্দিরে 
মন্দিরে সন্ধ্যা আরতীর মধুর বাছ্চ। তোমার মনে পড়ে হৃর্ধ্য ? 

হুর্্যমন্ত। কিদাদ।! 
রায়মল্প । এমনি এক অতীত সন্ধ্যার কথা। আমার মনে পড়ে। 

আজ আবার সেই সন্ধ্যা ফিরে এসেছে। সেই পুণিম1, যেদিন আমার 
অভিষেক হয়েছিল। চেয়ে দেখ কত যত্বে তোমার রাজ্যকে শাস্তির 
কোলে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি । মেবারী এখনও তেমনি আনন্দ করে। 
নাচে, গায়, চাদ তেমনিই হাসে, ফুলও তেমনিই ফোটে--সুরভি ছড়ায় 
প্রজারাও ঠিক তেমনিই স্থখের কোলে ঘুমিয়ে আছে। দেখেছ? 

সুধ্যমল্ল । ঈশ্বরের কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবন লাভ কর দাদা! মেবাঁর 
ধন-ধাস্ঠে পরিপূর্ণ হ”য়ে উঠুক-_মেবারী সুখী হোক । 

রায়মল্প। রাজকোষ অর্থপূর্ণ” দৈম্ভগণও এক্যের বাধনে আবদ্ধ । 
সবই তেমনি আছে। কেবল আমিই বদলে গেছি- বুদ্ধ হয়েছি। 
আমার গান্রচর্ম লোল হয়ে পড়েছে। বার্ধক্য শাখার উপর সান খতাঁকা 



৮ চিভোর গৌরব [ প্রথম অঙ্গ 

ভুলে ধরেছে--এ অবর্মণ্য দুর্বলের হন্তে কি রাজদণ্ড শোভা পায় 

ভাই? এতদিন তোমার দেওয়া ভার আমি সাদরে বয়ে এসেছি। 

এবার আমায় ছুটী দাও ভাই। 
হুধ্যমন্ত । (স্বগতঃ ) মা ভবাঁনি! মেবারের নির্খল আকাঁশে একি 

প্রলয়ের সুচনা করলি মা? এ ত শুধু খেয়াল নয় এর ভেতর গড়ে উঠেছে 
কুচক্রীর একটী কুচক্র! কে বলে দেবে আমাকে এ রহস্যের মূল 
কোথায়? 

রায়মল্ল । চুপ করে থাকৃলে চলবে না ভাই ! বল--বল, এই গুরু- 

দায়িত্ব হতে আমায় অবসর দিচ্ছে। তো ! 
শুর্য্যমল্ল। কেন এ অলীক উৎকা দাদ]! আমি তর্বেচে আছি। 

আমার বাহুতে! এখনো ছূর্বধল হয় নি। শত্রশুন্য দেশ- তবে কেন এ 

দুর্বলতা ? কিসের আশঙ্কায় তোমার মত বীরের হৃদয় এমনি ধাঁর! 

মুসড়ে পড়েছে! মুছে ফেলে দাও এ দুর্বলত। । বীর তুমি-ক্ষত্রিয় 

তুমি-_চিতোঁরের ভাগ্য বিধাতা তুমি। তোমার ত সাজে না৷ এ অলস 
উত্তি_তোমার তে। সাজে না এ ছুর্বলতা । 

রায়মল্প । আর তা হয় নাভাই। ফুলের যখন গন্ধ ফুরিয়ে যায় 

--তখন কি আর সে ফুটে থাকে? আপনি আপনিই ঝরে যায় আশা 

আকাঙ্ার সমাধি রচনা করে। তুমি বুঝতে না পারলেও আমি বুঝতে 

পারছি যে, কত দুর্বল আমি, সিংহাসনে বসার যোগ্যতা আমার নেই। 
সূর্য্য! আমি তীর্থে যাব। আমায় অবসর দাও ভাই। 

হূর্য্যমল্প । দাদা! আমার এতদিনের আশা এমনি করে নষ্ট করে 
দিও না। এতদিনের প্রীণপাঁত চেষ্টায় মেবারকে যে ভাবে শক্তিশালী 

করে গড়ে তুলেছি--তাঁতে এ ভারতবর্ষে তার সমকক্ষ কেউ নেই । দিলী 

আজ শক্তিহীন। পাঠান অত্যাচারে দেশে বিদ্রোহের আগুন ধু'ইয়ে 
ধুইয়ে উঠছে । দস্থ্যর আক্রমণে ধনশালী প্রদেশগুলি নিঃসঙ্থল হয়ে 
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পড়েছে । এই স্থুযৌগে আমাদের শক্তি যদি সবর্পে দিল্লীর মাথার উপর 

চেপে পড়ে, তা হলে আধ্যাবর্ত আবার হিন্দুর শাসন গৌরবে গৌরবাদ্থিত 

হয়ে উঠবে । 
রায়মল্প । হায় অন্ধ! বাইরের শক্র দমন করতে বল্ছ--আর 

আমার গৃহ যে আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। অপরিচিতের মাথায় 

অস্ত্রাঘধাত করবোশ-আর আমার পরিচিত যে দে গোপনে ছুরি শানাচ্ছেঃ 

আমার বুকে বপিয়ে দেবার জন্য । 

হুর্যযমলল | দাদা_দাদ! কি বল্ছ তুমি? আমি যে কিছুই 
বুঝতে পাচ্ছি না। 

রায়মল্ল । কিছুই বুঝতে পাচ্ছ না? (লুকায়িত বর্শা ফলক্ দেখাইয়া) 
এই দেখ । দেখ, চিন্তে পার কার এ বর্শা ফলক ? 

হূ্যমল্ল । (বর্শাফলক ভাল ভাবে নিরিক্ষণ করিয়া) এ তে 

আমারই দাদ] ! 
রায়মল্ল । শুধু তাই নয়। এর সঙ্গে আর কিসের স্থৃতি জড়ান 

"আছে বলত ? 

হর্যমল ॥ তুমি কি বলছে দাদ! ? 

রায়মল্প । তোমার মনে ন। থাকলেও আমার স্পষ্ট মনে আছে 

আমাদের অতীত দ্বিনের ইতিহাস-_সৃগয়া কাহিনী । সেই সংগীহারা 
অসহায় অবস্থায় আমর দু'ভাই ভীষণ শীর্দল গহবরের সামনে উপস্থিত 
হুলাম। এইবার মনে পড়ে? 

কুর্য্যমল । পড়ে। 

রায়মল্প। এই বর্শার একট! আঘাঁতে সেই ভীষণ শ!দলকে ধরাশায়ী 
করে তুমি আমাকে আঁসন্গ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলে। বল, 

মনে আছে সে কথা? 

সূ্ধ্যমল্ল । জীবনের সেই ম্মরণীয় ইতিহাঁস তে! ভোলার নয়, দাদা ! 
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রায়মল্ল । এই অস্ত্র; যে অস্ত্র একদিন আমার জীবন রক্ষা করেছিল, 
ষেই অস্ত্র আজ এসেছে আমায় হত্যা করতে ! 

হুর্যযমল্ল। দাদা! দাদা ! 

রায়মল্প । না নাঃ এ আমার বিশ্বীস হয়না । পৃবের সুর্য্য পশ্চিমে 

উঠাঁও সম্ভব কিন্তু আমার হুর্ধ্য হতে কখনে। একাজ হ'তে পারে না। 

হূ্ধ্যমল্ল | বিশ্বাস কর দাদ! । এর বিন্দু-বিসর্গও জানি না । 

রাঁয়মল্প । জানি ভাই, জামি। আমার স্নেহের ূর্য্য কখনো এতোটা 
নীচে নামতে পারে না। যাঁও। সন্ধান কর। কে সে গুপ্তঘাতক, 

রাঁজ-অন্তঃপুর উদ্যানে প্রবেশ করে রাঁজরক্ত পাঁন করতে চায়। 
আমাদের নির্মল ভ্রাতৃন্নেহে বিষ মিশিয়ে--ঘর ভেদী চক্রান্তের সৃষ্টি করতে 

চায়। আরো দেখো কে তোমার অস্ত্রাগারে প্রবেশ করেছিল। শুধু 

হত্যাই তাঁর উদ্দেশ্ঠ নয় - এই অস্ত্র ব্যবহার করে সে জানাতে চেয়েছিল 
যে নুর্ধ্যমল্পও এ কাজে লিপ্ত । (হুর্য্যমল্লের হাত ধরিয়া স্নেহ কাতর 

কণ্ঠে) ওরে ভাই; ওরে আমার ন্নেহের অনুজ । আমার এ ভুলের 
জন্য আমাকে ক্ষমা কর। 

হুর্যমল্প | ধৈর্য্য হারিও ন1। দাদ! ! এই শয়তানী চক্র গঠনকারীদের 
কাল-হুর্যান্তের পূর্বেই বন্দী করে এনে তোমার সম্মুখে উপস্থিত করবে]। 

দেখবে৷ _কত বড় তার বুকের পাটা-_-কোন স্বার্থের প্ররোচনায় এই ঘর 
ভেদদী কৌশল রচনা করেছে । 

প্রস্থান 
রায়মল্প। তাই কর ভাই--তাই কর। যত শিগগির পাঁরিস্ বন্দী 

করে নিয়ে আয়। আমি সেই শয়তানদের এমন শান্তি দেব-্যা শোন। 

মাত্রই সার! মেবার আতঙ্কে শিউরে উঠ্বে। 
[প্রস্থান 
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নর্ভকীগণের গীত কণ্ঠে প্রবেশ 

নর্ভকীগণ। গীত। 

আঙ্জি আশার আশে আছি বসিয়া! 

তাপিত হিয়া! করিব শীতল 

হিয়্াতে হিয়। পরশিয়। 

চাতকিনী মোর! সে যে জলধার। 

নহেলে! দিঠির--নহে সে সাহারা 

জলদরূপে আসিবে পিয়াস! নাশিবে। 

আধার ঘু চিবে টাদরূপে হাসিয়া ॥ 

তিলকচাদের প্রবেশ 

তিলক । থামিও না--থামিও ন1--বীণা থামিও না । চলুক । 

নর্ভকী। যাঁকে নিয়ে চলাব_-সেই তিনিই আজ-- 

তিলক। গর হাজির? তা কি হয়ঃ (অদূরে জয়মল্লকে আমিতে 
দেখিয়া ) ওই যে তিনি এসে হাজির । 

জয়মলর প্রযেশ 

এই নাও--বসস্তের আগমনে ফুল যেমন আত্মহারা হয়ে মনের 
গোঁপন-কথা বলে! তোমরাও তেমনি আমাদের আগামী দিনের 

যুবরাজ অর্থাৎ আমাদের এই বসস্ত সখাঁকে জীবন যৌবন সব নিবেদন 
কর- আর আমিও বসন্ত সহচর কোকিলের মত কুহু-কুহু স্বরে 

তোমাদের গানের সুরে সুর ভি'ড়িয়ে দিই. নাও ধর। তাহলে আপনি 
বসস্ত--এরা কুহ্ু--আঁর আমি কোকিল। কুছু--কুছ-- 
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নর্তকীগণ। গীত । 
কুঙ্ক__কুহ- কুহু 

কেন ডাকিস্ কোকিল । 

বসন্তের পরশনে সইতে নারি 

মদনের দহন থাল1। 

আবেশে আপন ভুলে 

বুকের বসন যাঁয়লে। খুলে 
তোমার পরশ পেতে প্রিয়, 
ব্যাকুল বাহুর মাল ॥ 

জয়মন্তর। তোমরা যাও--" 

তিলক। ওগো তোমরা আজ যাও। কাল সন্ধ্যার বৈঠকে 

আবার দেখা হবে। 
[ নতঁকীগণের প্রস্থান 

জয়মল্প । দেখ তিলক্ | 

তিলক । কুছু। 

জয়মল্প । তিলকৃচাদ । 

তিলক । কুহু! 

জয়মল । রেখে দাও তোমার কুছ; এখন কথ শোন । 

তিলক। ক্ষমা করবেন যুবরাজ! আমি যে তিলকটাদ একথাটা 

ভুলে ভাব রাজ্যের গভীরতার মধ্যে ডুবেছিলুম। আমি ভাবছিলাম 

আপনি বসন্ত আর আমি বসস্তর সথা কুছ। আর ওই ছুশড়িগুলো 
বসস্তের টাটকা ফোটা ফুল। ওঃ:-_তারাও চলে গেছে বুঝি? ওঃ 

কি নেমকহাইরাম জাত বলুন দ্েখি। বল! নেই--কওয়া নেই --সোজ৷ 

চলে গেল। 

জয়মলল। তিলক ! তোমার ভশীড়ামি রাখ। 

তিলক । উচিৎ কথা বলবো এতে আর দোষ কি? ও£--কি 

ভয়ানক জাত রে বাবা । 
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জয়মল্প | শোন তিলক ! 

তিলক । তা না হয় শুনছি । তবে ওই যে শ্বেচ্ছাচারিণীরা আপনার, 
আদেশ না নিয়ে যে চলে গেল - তার ব্যবস্থাটা আগে করুন। 

, জয়মল্প। আমি তাদের যাবার অনুমতি দিয়েছি । 

তিলক। (সহাস্তে ) হা! হাহা! দিয়েছেন নাকি? তাই বলুন! 
হুজুর ওদের স্বাধীনত! দিয়েছেন । কিন্তুহুজুর! আমি যে এতদিন, 
জুতোর শুকতলার মত পায়ের তলায় তলায় শ্রীচরণকমলেষু হ+য়ে, 

ঘুরছি--কই--আমায় তো! কোনদিন স্বাধীনতা দেন নি। 
জয়মল্ল । তোমায় কি আর স্বাধীনতা দিতে পাঁরি তিলক ? 

তিলক । তাতো বটেই ! আমাকে কি আর স্বাধীনতা দিতে 

পারেন? কারণ আমি তো! আর মেয়ে মানুষ নই, আর ওদের মত 

আথি ঠেরে সুমধুর গলায় গানও গাইতে পারি না । তা যদি পারতুম, 
তা হলে অবশ্ঠ আমিও স্বাধীনত। পেয়ে ধ্বজ। উড়িয়ে অর্থাৎ ওদের মত 

বুক চিতিয়ে গট মট করে চলে যেতুম। 

জয়মল্প । ভুল বুঝেছে তিলক ! ওর! স্বাধীনতা পাঁয়নি, পেয়েছে: 
কিছুক্ষণের জন্ত বিশ্রামের অবসর; তা ছাড়া ওদের গান আজ আর. 

আমার মোটেই ভাঁল লাগছে না। 

তিলক। আর আমার--কুহু ? . 

জয়মল্ল। তোমায় খুব ভাল লেগেছে--আর ভাল লেগেছে বলেই 
তোমাকে আমার কাছে কাছে রেখে দিয়েছি । 

তিলক। (সোল্লাসে) তাই নাকি? তাঁছলে আবার ডাঁকি-_- 

কুছ--কুছু-কুছু। 
জয়মল্প । তোমার কুহু শুনবো পরে । তাঁর আঁগে আমায় ছুঃএকছী, 

কথার উত্তর দাও । 

তিলক । বেশ--বেশ -বলে ফেলুন । 
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জয়মল্প । আচ্ছা! তুমি এদ্রিকের কোন খবর রাখ? 

তিলক । আজে- কোন দিককার? 

জয়মল্ল । এই আমাদের তিন ভাইয়ের 

তিলক । আজ্ঞে-তা আর যদ্দি ন! রাখতে পারতুম, তাহলে কি 

'এতর্দিন আপনার কুছ হয়ে আপনার গেছু পেছু ঘুরে বেড়াতে পারতুম ? 

জয়মল্ল। আমাদের তিন ভাইয়ের কি সংবাদ রাখ বল দেখি। 

তিলক। আজে এই ধরুন মহারাণ। রায়মল্লের তিন পুত্র। সঙ্গ 

বড়--পৃণ্বে মেজো- আর আপনি ছোট। 
জয়মল্প । দূর আহাম্মুক ! তনয়; আমি বল্ছি এই আমাদের 

তিনজনের মধ্যে চিতোরের রাণ হবে কে? 

তিলক । ওঃ, এই কথা--তাই বুঝিয়ে বলুন! এতো সোজ। কথ 

পড়ে আছে - যুবরাজ সঙ্গ ! 
জয়মল্ল। কি? 

তিলক। আজ্জে না, পৃণ্বেরাজ! তার হওয়াটাই সম্ভব যেহেতু 

'সে খুব বড় যোদ্ধা। 

জয়মল্ল । যোদ্ধা হলেই বুঝি রাজ হওয়া যায় ?-ুদ্ধ করবে 

সেপাই, সেনাপাত-- 

তিলক । আজে হ্যা। এ একট। কথার মত কথা বলেছেন। 

যুদ্ধে মার!-মাঁর ফাটা-ফাটী_ লাঠা-লাঠি__হাতা-হাতি এসব কি ভন্্ 
লোকের কাজ, এসব যে ইতর বেহায়ার্দের কাণ্ড কারখান!, এটা এতক্ষণ 

'আমার মাথায় ঢোকেনি। 

জয়মল । তোমার মাথা থাকলে তো! ঢুকবে ? 
তিলক । তাহলে কি আমি কন্ধকাঁট।! কেন, এই মাথা আছে। 

এই চুল, চুলের নীচে কপাল, তার নীচে নাক--নাকের হুপাশে- 
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ছুয়োরাণী স্থয়োরাণীর মত দুটো! চোখ; আর আপনি বল্ছেন কিন! 
মাথা নেই? আলবৎ আছে। | 

জয়মল্ল। তা যদি থাকে, তাহলে কেমন করে বললে, সঙ্গ-পৃদ্বি 

রাণা হবে? 

তিলক। ওঃ আমার ঠিকে ভুল হয়েছিল হুজুর! অতটা তলিয়ে 
বুঝতে পারিনি । 

জয়মল। এইবার বুঝতে পেরেছ? 

তিলক। আজ্ছে হাড়ে হাড়ে। 

জয়মল্ল। তিলক, আমার কি রাণ! হওয়ার কোন লক্ষণ নেই? 

তিলক । নেই মানে! ওই তে। অপনার কপালে রাজটাক। 

জল্জল্ করছে। 

জয়মল্ল । রাঁণা হওয়ার মত গুণ-- 

তিলক। অসংখ্য । 

জয়মল্ল । কিকি বলদেখি! 

তিলক। এই ধরুন না কেন জালিয়াতি, জুচ্চরি-ফরেক্কাবাঁজি- 
বিশ্বাস-ঘাতকতা পরম্ব অপহরণ-- নারী হরণ-ধর্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এত গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি চিতোরে আর একটিও নাই । 

জয়মল্প । এতক্ষণে তুমি আমায় চিনেছ। তোমার বুদ্ধি গ্রসংশনীয় । 
আচ্ছ!। তিলক ! আমি রাণ। হলে-__ 

তিলক । প্রজাদের দুর্গভির সীমা! থাকবে না। সুখে ঘুমুতে 
পাবে না। সদাই--সচকিত --সশংকিত- সসন্তপ্ত অবস্থায় কাটাতে হবে। 

জয়মল । মানে? 

তিলক । মানে, আপনার দ্রানে প্রজাদের ঘর ভরে থাকবে। 
কেউ খেটে খাবার নাম করবে না । শুধু ফুরতি মেরেই দিন কাটাবে। 
একেবারে কুঁড়ের রাজত্ব হয়ে দাড়াবে । তার প্রমান আমি _- 
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জয়মল্ল । তুমি কুঁড়ে কিশে ! 

তিলক । এই দেখুন না, দিনরাত থাচ্ছি দাচ্ছি আর মদ মেয়ে- 

মানুষের ঝুকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিছুট। নাড়তে হলেই মাথায় পড়ে, 
আকাশ ভেডে। সেকি হাড় ভাঙা খাটুনি। ভগবানের কাছে 

প্রার্থনা করি - যাতে আপনার মত গুণবধাঁন হুদয়বান লোক রাণা ন। হয়। 

জয়মলল। না! তিলক ! আমি সেভাবে প্রজাদের প্রশয় দেব না। 

বরঞ্চ এখন প্রজারা ঘে ভাবে স্থখের কোলে ঘুমিয়ে আছে» 

আমার রাজত্বে ত! থাকৃতে পাবে না। সবাইকে অর্থাৎ পুরুষ 

মাত্রেই আমার সৈম্তবাঁহিনীতে যোগ দিতে হবে। 

তিলক । ভ্ঞাহ হা, বলি ওই জন্যই তে৷ বলেছি--সজাগ--সচকিত, 

অবস্থায় থাকতে হবে । আর মেয়েগুলো-- 

জয়মল্ল । ওদের দিয়ে নারীবাহিনী গঠন করা হবে । 

তিলক । তাহলে কি মেয়েরাও যুদ্ধ করবে নাকি? 

জরমল্ল। মূর্খ তুমি। রাজপুতনায় কি এর দৃষ্টান্ত কখনও পাওনি ? 

তিলক। না পেলেও শুনেছি--যুদ্ধে রাজপুতের মেয়েরা পুরুষের, 

চেয়েও কৃতিত্ব দেখিয়েছে । 

জয়মল্প । এই চিতোর যদিও আজ শক্তিশালী, যদিও আজ বাহির 

শত্রুর আক্রমণের ভব নেই, তবুও আমায় ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। 

কারণ এই চিতোর আক্রমণের জন্য অনেকেই শাক্ত সঞ্চয় করছে। 

তিলক । সঙ্গ-পূর্থীরাঁজ-হুর্যযমন্ত্র থাকতে কোন শক্রর সাহস হবে না» 
চিতোর আক্রমণ করতে । 

জয়মল্ল। এদের স্থান এ চিতোরে নেই । কারণ ওরাই হচ্ছে আমার, 
পথের কাটা । ওদের সরাতে না পারলে আমার আশ পূর্ণ হবে না । 

তিলক। ঠিক বলেছেন। ওদের আগে পৃথিবীর বুক থেকে 
সরাতে না পারলে আপনার ভাগ্যোক্নতির কোন আশা নেই। 
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জয়মল্ল ॥ তা! বুঝি) তবে পৃথিবীর বুক থেকে নয়--মাত্র মেবার 
থেকে সরালেই যথেষ্ট। 

তিলক । কিন্ত সরাচ্ছেন কি করে? মহারাণা ত কোন সময়ের 

জগ্য তাদের চোখের আড়াল করেন না। তা ছাড়া সেন!পতি হৃর্য্যমল্লের 

চোখের মণি তার । 

জয়মলপ। জাঁনি। খুব শীগগির দেখতে পাবে যে-_জয়মল্ের কুট- 

কৌশলে ওদের সকলকেই রাঁণার বিষ নজরে ফেলেছে । 

তিলক। কুট বুদ্ধিতে আপনি যে অদ্বিতীয_-তা আমি কেন-- 
আমার চোব্দপুরুষ স্বীকার করছে । তবে সে কৌশলটা কি? 

জয়মল্প । বুঝতে পারবে পরে। 

তিলক । ত] না হয় বুঝলুম। কিন্তু আপনি রাণ|! হলে আমার ত 

একটা কিছু হওয়া দরকার। 

জয়মল্ল । কেন--তুমি হবে সেনাপতি । 

তিলক । ওরে বাপরে বাপ! ও কাঁজ আমার দ্বারা হবে না। 

দিন নেই__রাঁত নেই--পাহাড় পর্বতে ঘোরা__ঢাল তলোয়ার মাজা 
ঘসা _মেজাজটাকে সব সময়ের জন্য খড়িয়ে রাখা*_মানুষ হয়ে মাচুষ 

মারা কাজ - আম| হতে হবে না। উঃ-ুদ্ধ। কি সর্বনাঁশ। 

জয়মল্প । পুরুষ তুমি যুগ্ধকে তোমার এত ভয় কিসের? 

তিলক । আমার চোঁ্ধপুরুষের মধ্যে কেউ কোনকালে পুরুষ ছিল 
বলে ত মনে হয় ন|। 

জয়মল্ল। মানে। 

তিলক। মানে জলের মত সোজা । এই চাঁকরীজীবি যারা-- 
তাদের আবার পুরুষত্ব কোথায়? দিনরাত মনিবের পা চেটে বেড়ান 

যাদের স্বভাব তারা আবার পুরুষ! বরং নাক ফোড় বলদ বল। 

২ 
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যেতে পারে। দোহাই হুজুরঃ আমার চাঁকরীটা৷ একটু হাঁলক! দেখে 
ব্যবস্থা করুন। 

জয়মল্প । তুমি কি রকম চাকরী চাও? 
তিলক । এই ধরুন-_দেশের গরীব দুঃখী লোকেদের পকেট কেটে 

নিজের পুজি বাড়ান-_দিনরাত মদে ডুবে থাকা আর ওই নাচওয়ালীদের 
পায়ের শ্রীঘুমুর দ্পে জড়িয়ে থাকা। বড় জোর আপনার সামনে যে 
আজ্ঞে-পরাজ্জে করে হাত কচলান- এর বেশি থাটুনির কাজ আমার 

দ্বারা অসম্ভব | 

জয়মল্প। অর্থাৎ-- 

তিলক। ফুঁ--ফু-শ্রেফ গায়ে ফু দিয়ে-বড় বড় বুকনি দিয়ে-_ 

নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে নেওয়া । 

জয়মল্প । যেমন মোসাঁহেব আছ তেমনিই থাঁকৃতে চাঁও, কেমন? 
তিলক। আজ্ঞে হ্ট্যা। মোসাহেবই-_বলুন আর পাদুক৷ বাহীই 

বলুন-আমোদ প্রমোদের মধ্যে দিয়ে জীবনটাকে সুখে কাটিয়ে দিতে 

চাই। 
জয়মল্প । (সহান্তে) আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। কিন্ত খুব 

সাবধান ; আমি যা করবে৷ তা যেন কোন রকমে প্রকাশ না পায়। 

তিলক। প্রকাশ পাবে কি রকম! আমি তো আঁর বারোহাঁত 

কাপড়ে নেংটার জাত নই যে, হুট বলতেই ভূশ,.করে পেটের কথা 
বেড়িয়ে পড়বে । হাজার ভুবুরি নেমেও সন্ধান পাবে না। 

জয়মন্ত্র। থাম--থাম খুব হঃয়েছে। যাঁও, সেই লোঁকটাকে 
আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। 

তিলক । এই চক্লাম। 



তৃতীয় দৃশ্তা ] চিভোর গৌরব ১৯ 

জয়মল্প। সাধনায় সিদ্ধি যখন, তখন আমি কেন পারবে না সিংহাসন 

লাভ করতে । 

জগাপাগলার প্রবেশ 

জগ! পাগল! । গীত। 

সামাল- সামাল--সামাল-- 

তুই সামলে ধরিস হাল। 
মাঝ দরিয়ায় নৌকা রে তোর 

হবে রে বানচাল ॥ 

ঈশান কোণে মেধ উঠেছে 

আসছে ঝড় বিষম রাখে-. 

আগে হতে সামাল দেন! 

শেষে রাখতে নারবি তাল। 

[ প্রস্থান 

জয়ন্ত । পক্ষপাতিত্ব -পক্ষপাতিত্ব। একটা পাগল সেও আমায় 

সামলে চলতে উপদেশ দিয়ে গেল। জ্যেষ্ঠ সিংহাসনে বসবে, আর কনি 

কর্ণ প্রার্থী হয়ে চেয়ে থাকবে তাঁর মুখের দ্রিকে। না -নাঁ, তা! হবে 
না। নিজেকে উচ্চাঁসনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিযুক্ত করবো আমি 

আমার সারাজীবনের সাধনাকে। 

শভুজীর প্রবেশ 

শল্তুজী। এই তো মানুষের কথা, ভাগ্যের দৌহাই দিয়ে--সমাজের 
ছেদে| কথায় বিশ্বাস করে তাঁরা-_যাঁর। অলস -দুর্বল--ভীরু | 

জয়মল্প। আমি তোঁমার কথাই ভাবছিলাম । 
শভৃজী । ভাবনার কিছু নেই কুমার, কাজে এগিয়ে পড়ো । 
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জয়মল্প । বেশ, তোমার কথা৷ মত না! হয়-সঙ্গ, পৃথ্বির ব্যবস্থী। 
করলাম, তারপর বুদ্ধ পিতা ? 

শততুজী। কারারুদ্ধ কয্বে। 
জয়মল্ল। পিতাকে! 

শত্তুজী। মথুরাপতি কংসও একদিন বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে: 

রাজ্যরশ্মি ধারণ করেছিলেন । 

জয়মল্ল । গ্রজা বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলে? 

শতুজী । 'একট] ফুয়ে নিভিয়ে দেবে! । মনে থাঁকে যেন, কাল 

সন্ধ্যায় 

জয়মন্তর | তুমি! 

শল্তুজী | ছায়ার মত তোমার সঙ্গে থাকবো । 
[ জয়মণ্সের প্রস্থান 

হাঃ- হাঃ হাঃ । আমার প্রতিহিংসা মঞ্চে ওঠার প্রথম সোপান নির্ষীণ 

হয়ে গেল। ধাপে ধাপে উঠতে হবে--তারপর-_হাঃ- হ1ঃ--হাঁঃ-- 

আমার প্রতিহিংসার যজ্ঞে পূর্াহুতি দেবো! তোমার সুখ সুপ্ত রাজ্যের 
বুকে মরুর হাহাকার ডেকে আঁনবেো-তবে যাঁবে জাল।- তবে নিভবে 

আগুন। 

তিলকের প্রবেশ 

তিলক । নমস্কার মশাই-_নমস্কার ! উঃ কি খোজনটাই না খু'জেছি 
হাঁটে ঘাটে--মাঠে ময়পানে--শশ্বানে গোভাগাড়ে কোন জায়গায় বাদ 

দিইনি । 
শ্ভুজী। কেন আমাকে তোমার দরকার কি ! 

তিলক। আজ্ে আমার ন! তার, ধার কাঁধে তর করেছেন । 

: শত্তৃজী। বুঝলাম ন| ) 
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তিলক। ছলন! করছেন কেন দয়াময় ! সাপের হাঁচি তে। বেদের 

কাছে লুকুনো যায় না। দোহাই অপদ্দেবতা! ভুল করেছেন ছ:থ 

নেই - শেষ পর্য্যস্ত যেন ছোটিকুমারের ঘাড় মট.কাবার চেষ্টা করবেন ন|। 
শভজী। অর্বাচীন | 

[ প্রঙ্থান 

তিলক। এ্যা হে হে-হে, এসেই চিনে ফেলেছে। তুমিই যেমন 
"অপদেবতা- আমিও তেমনি--সরসে পড়! ॥ 

[ প্রপ্কান 

চতুর্থ দৃশ্য 

পর্বত ভূমি। চাঁরণী মন্দির সম্পুখ 
এক দিকে একটা ব্যগ্র চর্ম পাত! ছিল, অগ্ঠ দিকে 

একটু তফাতে একটা কাষ্ঠাসন সংরক্ষিত ছিল 

গীত ক্ঠে চারণীগণের প্রবেশ 

চারণীগণ। গীত। 

ঘুম মোহে হায় কেন অচেতন 

জাগ জাগ ভারতের জনগণ । 

আলোকের শিশু ডেকে বলে যায় 

শোন শোন কর্মের আবাহন ॥ 

পুষ্পিতা আজি শ্যামল ধরণী 

পবন করছে মৃছুলে ব্যঞ্জণী 

দিকে দিকে ওঠে সুখকলরব 

ফুলের কাঁননে মধুপু৪ন ॥ 
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জীবের মঙ্গলে এ হি রচন। ধায় 

নত কর শির চরণেতে তার 

আপনার সবে দাও বলিদান 

কামনায় কর নিবেদন ॥ 

[ সকণের প্রস্থান 

সঙ্গ, পৃথ্ী ও জয়মন্ত্রের প্রবেশ 
জয়মল্প । এসে! এইখানে একটু অপেক্ষা করি। গণনা শেষ 

করেই চারণী মন্দির বাইরে আসবে । 
সঙ্গ ব্যান চর্ম্ের মধ্যস্থলে বসিল, পূর্থী 
জয়মন্লু--একটী উচ্চ কাষ্ঠাসনে রক্ষিত 

জীর্ণ-কাস্থার উপর বসিল 
নুর্যযমল্লের প্রবেশ। 

হুর্য্যমল্প । চলে এসো! জয়মল্ল 

জয়মল্ল। চরণী দেবী না আসা! গ্য্যস্ত আমাদের এইখানে থাকতে 
হবে। 

গৃদ্ধী। তিনি আমাদের এইথানে অপেক্ষা করতে বলেছেন। 

সুর্ধ্যমল্ল। কোথায় তিনি? 

জয়মল ॥ মন্দিরের মধ্যে। আমাদের গণনার ফলাফল না জানা 

পর্য্যস্ত এখান থেকে যেতে পারিবো না। 

পৃথ্বী। চারণী দেবী মন্দির মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ গণনা 
করছেন, এখুনি এসে ফলাফল জানিয়ে দেবেন। 

নুর্য্যমল | নাঁ, তা জানায় কোন প্রয়োজন নেই, জয়মল্ল। তোমার 

পিতা তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। 

জয়মল্প । আমার যাঁওয়। সম্ভব নয়। তাছাড়া আমরা চলে গেলে, 

চাঁরণুই বা এসে কি মনে করবেন! 
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হুর্ধ্যমল্প । কোন কথ! নয়, এখুনি আমার সংগে তোমাদের যেতে 
হবে। ( জয়মন্লের প্রতি) তুমি কি ভেবেছে! তোমার যড়যন্ত্র আমার 
বুঝতে বাকি আছে! 

জয়মলল। যড়যন্ত্র! আমার ষড়যন্ত্র! 

হুর্যযমন্ত । হ্যা। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, সেই অপরিচিত 

ব্যক্তিকে রক্ষার জন্ত কেন তুমি সেদিন অতট! আগ্রহ প্রকাশ করেছিলে । 
জয়মল। কাক।। 

ূধ্যমল্প | আমি এখুনি গিয়ে দাদাকে বুঝিয়ে দেব যে তাঁর জীবন 
নাশের চেষ্টা হূর্য্যমল্ল করেনি করেছিল তাঁর আছুরে দুলাল জয়মল্ল | 

জয়মল্ল | সে সব পরে হবে। উপস্থিত চারণীর ভবিষ্যৎ গণন। শুনে 

যান। কিছু আগে আমার দুই ভাই আমার কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছিল» 
কৈফিয়ৎ না দিয়েই এখানে আমি এসেছি । 

সুর্য্যমল্ল । এ কথার অর্থ? 

জয়মল্ল। আমি জান্তে চাই, ইশ্বর আমাকে কৈফিয়ৎ নিতে 
পাঠিয়েছেন-_না দিতে পাঠিয়েছেন। 

ু্ধ্যমন্ল । সঙ্গ! তোমার ভবিস্তৎ তুমি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংগে সংগেই 
মেবারবাসী ধারণ। করে নিয়েছে। ভবিষ্তৎ গণনার জন্ত ত তোমার 
এথাঁনে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। 

সঙ্গ! আমি ত গণনার জন্ত এখানে আসিনি, কাকা! আমি 

আর পৃথ্থি শিকারে এসেছিলাম । জয়মল্ল আমাদের অনেক পরে এসেছে । 

পৃথ্থী। সারাদিন পর্বতে অরণ্যে ঘুরে ক্লাস্ত দেহে বাড়ী 
ফিরছিলাম; এমন সময় অদুরে চারণী মন্দির দেখে, জয়মল্প বিশ্রাম 

করতে চাইলে । চাঁরণী দেবীকে দেখতে পেয়েই জয়মল্ল আমাদের তিন 
জনের ভাগ্য গণনার কথা বলতেই, তিনি আমাদের অপেক্ষা করতে 
বলে মন্দির মধ্যে গেলেন । 
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চারগীর প্রবেশ 

চাঁরণী। একি ! সেনাপতি ! দীনার আশ্রম আজ ধন্য হ'লো। 
আসন গ্রহণ করুণ। 

সঙ্গের পান্থে বসিল 

জয়মল্ল। সত্য বল চারণী! গণনায় কি স্থির হল? কে বসবে 

মেবার সিংহাসনে ? (চারণীকে ইতংস্তত করিতে দেখিয়! ) বল, তোমার 
কোন ভয় নেই। 

চারণী। আমি সহায়হীন! নাবীমীত্্। আপনার! শক্তিমান, আপনা- 

দের কাছে আমার যে ভয়ের কোন কারণ নেই সেটা আমি বিলক্ষণহ 
জানি। 

জয়মল্প। বল তবে, পিতার অবর্তমানে আমাদের মধ্যে কে বসবে 

মেবার সিংহাসনে ? বল, তোমার গণনায় কি বলে? 

চারণী। আমার গণনায় নয়। ঈশ্বরই গণনা করেছেন, তিনিই 
নির্বাচিত করে দিয়েছেন-__কে মেবাঁর সিংহাসনের উপযুক্ত । 

জয়মল্ল । কিসে বুঝলে? 

চারণী। আজ আমার এখানে স্বেচ্ছায় আপনারা যেরূপ আসন 

বেছে নিয়ে উপবেশন করেছেন ॥ মেবাঁরের সিংহাসনে তিনি ঠিক সেই 
রূপ অধিকার পাবেন। ব্যাত্রচর্ম্নের সমস্তটাই সঙ্গ অধিকাঁর করেছে 
সেনাপতি তার একাংশে আর (জয়মল্প ও পৃষ্থিকে নির্দেশপূর্বক) আপনারা 

বসেছেন জীর্ণ কান্থার উপর। পর্বতে-রণক্ষেত্রেই হবে আপনাদের 
অধিকার। আপনার! হবেন সেনাপতি । 

জয়মলপ। আর সঙ্গ বসবে মেবার সিংহাসনে, হবে মেবারের 
ভাগ্যবিধাতা ! 

| চারণী। গণনার ফলাফলই ভাই। 
'ঈয়মর্ল। তবে মর তুই। 

ই চারণীর কেশ মুষ্টি ধরয়া পদাঘান্ত 
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চারণী। উ:। প্রাণ যায়। 
পতন 

পৃর্থী। তবে তুইও মর। (জয়মল্পকে পদাঘাত করিল, সে 

ভূমে পড়িয়া গেল) পৃ্থি নব অন্ঠায় স্থ করতে পারে কিন্তু চোখের 

উপর নারী নিধ্যাতন সন করতে পারে না। 

জয়মন্ত্ু সহসা উঠিয়৷ অনি কোষমুক্ত করিয়! পৃষ্বিরাজকে 
আক্রমণ করিল, পথ্বী বাঁধা দরিল। 

সঙ্গ । (উভয়ের মধ্যস্থলে দীড়াইয়া) পূর্থী__পৃর্থী, জয়মন্ত্র আমাদের 
ছোট ভাই । 

পৃথ্বী। ওদ্ধত্য তার অমার্জনীয় 
সঙগ। আমার স্নেহের দাবী, আমি তোমাদের দুজনকেই অন্থুরোধ 

করছি-শাস্ত হও। এ আত্মঘাতী দ্বন্দ হ'তে নিবৃত্ত হও। ভ্রাতৃ 

বিরোধের বিষ ছড়িয়ে মেবারের নির্মল বাতাস বিষাক্ত করে তুলো না। 

জয়মল্প । তবে তুমিও মর। 
সহস। নঙ্গের ললাট লক্ষ্যে আখাত করিল কিন্তু গাঘাত 

লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়। সে আঘাত সঙ্গের দক্ষিণ চক্ষে পড়িল 

সঙ্গ। উঃ-! 
দক্ষিণ চক্ষুটী ক্ষিপ্রহত্তে চাপিয় ধরিল দূর দর ধারে রক্ত 

ঝরিতে লাগিল। কিছু পর জয়মলকে লক্ষ্য করিয়। 

তাই কর ভাই, তাই কর; আরো আঘাত কর। আমার মৃত্যুতে 
যদি এই ভ্রাতু বিরোধের আগুন নিভে যায়__তবে ব|সয়ে দে ওই তরবারি 
আমার বুকে। নুচনাতেই নিভে যাক হিংসানল--শাস্ত হোক 
মহাপ্রলয়। 

পৃর্থী। (সঙ্গের গ্রতি) যে তোমার রক্ত দেখেছে--তার রক্ত দর্শন 
ন1 কর! পর্যন্ত আমার অসি কোষবদ্ধ হবে না। 
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সঙ্গ। ওরে না না! রক্তের বদলে রক্ত নয়- ক্ষমা-- 

পৃর্থী। কিস্তু, চিরদিনের মত তুমি যে একটা চক্ষু হারালে, দাদ ! . 
সঙ্গ। কিন্তু ভাইকে তে! হাঁরাইনি। তোর! তো আমার 

অক্ষতই আছিস। 

হূর্য্যমল্প । তুমি উদারতা দেখালেও আমি দেখাব না। ওকে ক্ষমা 
করবে! না-কিছুতেই না । 
ইঙ্গিত মাত্রেই দুইজন সৈনিকের প্রবেখ ও জয়মন্পকে দেখাইয়া 

( লৈনিকদ্বয়ের প্রতি ) বিদ্রোহীকে বন্দী কর। 
জয়মল্প । সাঁবধান। কার গায়ে হাত দিচ্ছ জান ! 

সুর্যযমল্ল | অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বন্দী কর। 

জয়মল্প । কার সাধ্য, জয়মল্লের হাতে অস্ত্র থাকৃতে তাঁকে বন্দী করতে, 

পারে? 

সূরধ্যমল্ল । বটে, পৃথ্থি! আঁমি আদেশ করছি বন্দী কর। 

পৃ্থী। (জয়মল্লের প্রতি ) বন্দীত্ব স্বীকার কর মুর্খ । 
জয়মল্প । খোকা নই যে, চোঁখ রাঙানির ভয়ে তোমার হুকুম 

তামিল করবো । যুদ্ধ কর। 
উভয়ের যুদ্ধ, জয়মল্লের হাতের অন্তর পড়িবামাত্র 

সুর্যযমন্্ তাহার হাতের কবি চাঁপিয় ধরিলেন 

হুর্্যমল্প । বুঝলে বালক ! তোমার গুঁদ্ধত্যের পরিণতি 

(দৈনিকের প্রতি) দ্বিতীয় আদেশ ন| পাওয়া পধ্যস্ত আমার 

অস্ত্রাগারে একে এই অবস্থাতেই যাঁও, নিয়ে যাঁও। 

জয়মল্লকে লইয়। সৈনিকের প্রস্থান, 

চারণীকে জক্ষা করিয়। 

এখনও প্রাণ আছে, উপযুক্ত গুশ্রাযা করলে হুতভাগিনী অচিরেই সুস্থ 
হয়ে উঠবে । 
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পূ্থী। (সঙ্গের প্রতি) দাদা! তুমি কি খুব দুর্বল হয়ে; 
পড়েছ? ৰ 

সঙ্গ। দুর্বল! সত্যই আমি দুর্বল--বড় দুর্বল তবে অস্বাধাতে. 

দুর্বল হইনি--শোঁণিত পাতে দুর্বল হইনি--বৃদ্ধের চেয়েও অশক্ত-দুর্বল, 
করেছে আমায় জয়মল্লের আচরণ। নিরাশার কালী ঢেলে মুছে দিয়েছে, 

আমার ভবিষ্তৎ স্বপ্নের রঙিন ছবি। জয়মল্লের এই ব্যবহাঁর-_এষে. 

আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি । 
[প্রস্থান 

পৃথ্বী। (বেদনাকাতর স্বরে ) কি হলে! কাক ! 

হূধ্যমল্ল। চঞ্চল হয়োন! পৃথ্বি ! মেঘ কেটে যাঁবে_আঁবাঁর নির্মল 

শশধরের হাসি ছড়িয়ে পড়বে এই মেবারের বুকে । এখন এস চারণীর' 

সংজ্ঞা ফিরিয়া আনার চেষ্ট। করি। কিন্তু জল পাব কোথা ? 

পৃর্থী। আসার সময় এই পর্ধতের উপরেই ঝর্ণা দেখে এসেছি ), 
চলুন, একে সেইখানে নিয়ে যাই । 

সুরধ্যমল্ল। বেশ তাই চল। 
[ চারণীকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান, 

ব্স্তভাবে রায়মল্প ও শল্ভৃগীর প্রবেশ 

রায়মল্ল। কই, কোথায় তারা? 

শত্জী। এইখানেই তো৷ ছিল। (নীচের দিকে চাহিয়া) এই- 
দেখুন মহারাণা, টাটুক। রক্তের দাগ । 

রায়মল্ল । রক্ত! (ভালভাবে লক্ষ্য করিয়! ) হ্যা ই্যা, রক্তই তো: 

বটে। লাল টক্টকে--তুমি ঠিক দেখেছ? 
শত্তুজী। হ্যা মহারাণা! আমি তাদের স্পষ্ট দেখেছি--ছোট: 

কুমারকে মাটীর উপর ফেলে তাঁর অসহায় বুকের উপর তরবারী তুলে, 
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ধরতে । নিজের কানে শুনেছি তার আর্ত চিৎকার, আর দেখেছি 

সেই চিৎকারের সরে সুর মিশিয়ে সেনাপতি হু্য্যমল্লের পৈশাচিক হাসি। 
আমার সামান্ত কজন অনুচরকে কুমারের সাহায্যে পাঠিয়ে আমি 
নিজে এসেছি আপনাকে সংবাদ দিতে । 

রায়মল্ল। আঁচ্ছ', বলতে পার কেন তাঁদের এ আঁত্মকলহের সৃষ্টি? 

শভভুজী। না, মহারাণা ! 

রায়মল্প। তুমি কে? 

শভুজী। আমি বাইমান রাজের দেহরক্ষী । চিতোর হতে বাঁইমান 

“ফেরার পথে পর্বতের উপর থেকে দেখলাম এই অস্তুত দৃশ্য । 

রায়মল্প। তুমি ঠিক দেখেছিলে সঙ্গ ও পৃথ্বিকে? তুমি নিজের 
কানে শুনেছিলে নুর্যযমল্লের পৈশাচিক অদ্রহাঁসি ! সত্য বল, আমার 

'সংগে পরিহাস করছে! নাত? 

শস্তজী। সেম্পর্ধ। এ দাসের কোথায় মহারাণ। ! 

রায়মল্ল। সেই রক্ত-পিয়াসী শার্দ,লের পদতলে পড়ে আমার প্রিয় 
পুত্র জয়মল্প, পিতা-_পিতা৷ বলে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করছিল ? 

শলৃজী | হ্যা, মহারাণ! ! 

রায়মল্ল। চুপ । মহারাণা! মহারাণার পুত্রকি শিয়াল কুকুরের 

-মত বনে জঙ্গলে অসহায় অবস্থায় মরে! না-মহারাণা পুভ্রহস্তাদের রক্ত 

ন| দেখে আধারে মুখ লুকিয়ে স্ত্রীলোকের মত কাদে? সৈনিক ! সৈনিক-- 

শভুজী। কি মহারাঁণা। 

রায়মল্ল। ওই কালো গম্ভীর পর্ধতগশুলোর সহন্জ র্ধ ভেদ করে 

প্রবল হাহাকার ছুটে এসে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। পড়ুক পড়ুক। 

এই পৃথিবীর এক ঘেয়ে জীবনের উপর দিয়ে মহাপ্রলয় ছুটে এসে 
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সব ভেঙে-চুরে-সব ওলট পাঁলট করে দিয়ে ষাক। আবার নূতন: 
করে গড়ে উঠুক নৃতন বিশ্ব-সাম্যবাদের আদর্শ নিয়ে। 

শভূজী। (স্বগত: ) একটু আঁগে কে ভাবতে পেরেছিল যে, এই 
পদদলিত নির্ধ্যাতীত লাঞ্চিত ভিখারীকে, এমনি ভাবে ধীড়িয়ে ধাড়িয়ে 
মেবাঁরের মহণরাণার কাতরত। উপভোগ করতে হবে? 

রায়মল্ল। সৈনিক! আর এখানে কেন? আমায় প্রাসাদে নিয়ে: 

চল! সেখানে যে স্ধ্যমল্লের রক্ত পিপাসু ছুরি আমার জন্য চঞ্চল হয়ে 

উঠেছে। চল-চল আমায় নিয়ে চল-_তাঁর স্নেহের নিবিড় বাধনে, 

আবদ্ধ চিরনিদ্রার কোলে ঘুমিয়ে থাকবে] । 
[ অদ্ধ উন্মাদের মত প্রস্থান ও শস্ভুজীর অনুগমগ 

পঞ্চম দৃশ্য 

চিতোর ছুর্গমধ্যস্থ কক্ষ 
জয়মল্প পদচারণ করিতেছিল 

জয়মল্ল । মুর্খ ! মূর্খ তুমি হূরধ্যমল্ল ! জয়মল্লকে বন্দী করে রাখার 
মত শক্তি তোমার নেই৷ মাত্র একশত স্বর্ণ মুদ্রায় আঁজ আমি মুক্ত । 
এখন বাব! ফিরলেই হয়। পৃথিবীর এক জঘন্ত বিধির বিরুদ্ধে ফ্াড়িয়েছি। 

প্রত্যেক বুদ্ধিমানের ঝা করা উচিৎ_-আমি তাই করছি।- জন্ম লগ্নের 
উপর সিংহাঁসন প্রাপ্তি নির্ভর করতে পারে না। মুর্খের এ বিধান। 
আমি নৃতন বিধান প্রচলিত করব--কে বাঁধ দেবে? আর বাধ য্দি 

দেয়-কি আসে যায়। (অদূরে রায়মন্নকে আসিতে দেখিয়া! )-ওকে ! 
বারা না|! হ্যা, তিনিই ত বটে। নিয্ব-দৃষ্টি, মন্থর গতি--তাহলে। 
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শড়ুজী, আমার কথামত কাজ করেছে। যাই এই স্থুযোগে আমিও 

“তৈরী হয়ে নিই । 
প্রশ্থান 

ঝার়মল্লের গুবেশ 

রাঁয়ম্ল । এই তো তার কক্ষ। ঠিক এইখান থেকে কতদিন তার 
নাম ধরে ডেকেছি-_-সে বাবা-বাঁবা বলে ছুটে এসে আমার গলা 

জড়িয়ে ধরেছে । আঁর আঁজ, সে একটাবারের জন্তও কি আসবে না? 

আমার সর্বস্বের বিনিময়ে তাকে কি আর ফিরে পাব না? 
মিনতির প্রবেশ 

মিনতি । মহারাণা_- 

রাঁয়মল্ল। কে! কেতুই? 

মিনতি। দাসী। 

রায়মল্। দাঁসি! কার দাসী? 
মিনতি । আপনার-- 

'রায়মল্প । আমার! কে--কে তোকে নিধুক্ত করেছে? 

মিনতি । যুবরাজ সঙ্গ! 
রায়মল্প। তাই বুঝি ছুটে এসেছিস! বেশ করেছিস। এই নে, 

আমি বুক পেতে দিচ্ছি তুই তোর কাজ শেষ কর। 

মিনতি । মহারাণা! আপনি কি অসুস্থ ? 

রায়মল্প। আমার সংগে ছলন1? জানিস, আমি এখনও রাণ। 

রায়মল্প ! এখনও আমার ইঙ্গিতে তোর প্রাণহীন দেহটা মাটার বুকে 
লুটীয়ে পড়তে পারে? আচ্ছা, দাড়া দীাড়া_একটু দাড়া । 

ঙ ৷ প্রস্থান 

মিনতি। একি করলে--দয়াময়! চিতোরের বুকে আজ একি 
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'অনর্থের হুচন1 করলে ! ফিরে দাও--ফিরে দাঁও দয়াময়। চিতোরীর স্থখ 

শাস্তি ফিরিয়ে দাও । 

ছুরিক! হত্তে রায়মল্লের পুনঃ প্রবেশ 

রায়মল্প । ব্যাস। আর কোন ভয় নেই। কেউ এখানে নেই। 
শুধু তুই আর আমি। এই নে--ধর এই ছুরি--শীগগির কাজ শেষ 
কর। দেরী করিসনি-দেরী করিসনি, ধর। এখুনি কেউ এসে 

পড়বে । 

মিনতি । আমায় ক্ষমা করুন মহারাণা। আমি যে কিছুই-_ 
রায়মল্প। বুঝতে পারছিন না? বটে। আমি মিনতি করছি 

আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দে। ওরে, গোপনে আমায় হত্যা করিস্নি। 

তা হলে পরলোক থেকেও তোদের আশা! সফল হতে দেবে! না। ধর-- 
ধর- হত্য। কর। 

মিনতি । আমি আপনাকে হত্যা করবো? একথা শোনবার 

আগে ওই নীল আকাশ থেকে একটা বাঁজ আমার মাথায় পড়লে। ন' 

কেন, মহারাণা, আমি যে আপনার দাসী। চিরছুঃখিনী-- 

মাতৃহীনা। সংসারে আপনার বলতে কেউ নেই। এ হতভাগিনীকে 

'এমনি করে আঘাত করবেন না, বাব! ! 

রাঁয়মল্ল। বাবা! এ্যা-তুই আমায় হত্যা করতে আসিস্নি? 

তবে কি তুই--জয়মল্ল মরেছে, সেই খবরট1 দিতে এসেছিস? 
মিনতি । এমন অকল্যাণকর কথা মুখে আনবেন না, বাব! 

ছোট রাজকুমার এই ছুর্গেই আছেন--আমি একটু আগেই তাঁকে 

দেখেছি। 

রায়মল্প । দেখেছিস ! তুই সত্য বলছিস্? তুই তাকে দেখেছিস! 

সে এইথানেই আছে? 
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মিনতি। আঁমি শপথ করছি মহারাণা, তিনি এইখানেই আছেন & 
আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি তাকে খুজে আনছি। 

রায়মল। যদি মিথ্যা হয়? 

মিনতি। যে শাস্তি দ্েবেন-আমি মাথা পেতে নেব। কোন 

প্রতিবাদ করবো না। 

রায়মল্প । হ্া-্্যাআছে। তুই ঠিক বলেছিস্ দে আছে। তবে 
এখানে নয় দূরে_-বহদূরে _ এই হিংসা বিদ্বেষ পূর্ণ নররক্ত লোলুপ বিশ্ব 
হতে অনেক দূরে। 

জয়মল্প। (নেপথ্যে) বাবা! বাবা। 

রায়মল্ল। কে? কে? কে আমায় বাবা বলে ডাকলে? ছলন!' 

সবাই আমার সংগে ছলনা করছে। আমি বুদ্ধ হয়েছি বলেই কি. 
আমার সংগে ছলনা? সিংহ অশক্ত হয়েছে বলে কি আজ তাঁকে সবাই 
মিলে-_ দেখ, দেখ» এখানকার আলে। বাতাস পধ্যস্ত আমায় প্রতারণা, 

করছে। 

মিনতি । প্রতারণ। নয় মহারাঁণ|, ওই দ্রেখুন তিনি আস.ছেন। 

কাতর অবসন্ন ভাবে জয়মলের প্রবেশ 

( স্বগতঃ ) একি ! এ আবার কি অভিনয়? 

রায়মল্প । জয়মল্ল ! জয়মল্প ! (অশকড়াইয়া ধরিলেন ) তুই বেঁচে, 

আছিস ? 

জয়মল্প ( যন্ত্রনা কাতর ত্বরে ) আছি বাবা! শুধু আপনার; 
আশীর্বাদ । 

রায়মল্ল । মামা, তুই সত্যই বলেছিল। এই নে তোর পুরস্কার 1 

( মণিহার দান করিতে উদ্ভত ) আপতি করিস্ নি, এ মহারাণার দান ॥ 
মিনতি । মহারাণ! ! 
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রায়মল্প। না ন! তুই আপত্তি করিস না। এষেতোর পিতার 

আশীর্বাদ, ধর। (মিনতি হার গ্রহণ করিয়। মস্তকে স্পর্শ করিল) 
এখন যা-_-ম1।॥ জয়মল্লের কাছে আমায় কিছু জানবার বিষয় আছে। 

মিনতি । (স্বগতঃ ) ভগবান ! ভগবান! শাস্তি বারি বরিষণ কর 

এই চিতোর রাজবংশে- নিভিয়ে দাঁও ভ্রাতৃবিদ্বেষের আগুন । 
[ প্রস্থান 

রায়মল্ল । জয়মল্প! তুমি কি এমনি দুর্বলযষে আমার কথার 

উত্তর দিতে তোমার খুবই কষ্ট হবে? 

জয়মল্ল । কষ্ট হলেও--আমায় বলতে হবে বাব! সংক্ষেপেই 

আমার পব কথা বলবো 

রায়মল্প । আঁশাঁ করি প্রকৃত উত্তর পাঁব। 

জয়মল্ল। পিতার সম্মুখে মিথ্য। বলে ইহ-পরকাল নষ্ট করিতে চাই 

না, মেবার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাঁরা আমার পুজনীয়। তাদের 
শত অপরাধ গোপন করা আমার কর্তব্য, কিন্তু এখন তা অসম্ভব। 

আপনি কি কি জিজ্ঞাসা করতে চান, করুন! 

রায়মল্ল । এই নৃশংসতার কারণ কি? এবং তুমি কি সিংহাঁসনের 
প্রত্যাশী? 

জয়মল্ল । সে ছুরাশা আমার মনে কোনদিনই স্থান পাইনি, বাব ! 
রায়মল্র । তবে কেন এই ভ্রাতৃহত্যার আয়োজন ? 

জয়মল্প । পর্বতের কোন এক নিজ্জন স্থানে তারা আপনাকে 

হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল। অস্তরাল হতে তাদের গুপ্ত পরামর্শ শুনে 

আমি তাদের উদ্দেশ্ট সাধনে বাধ! দিয়েছি । তারা বাঘের মত আমার 

উপর ঝাপিয়ে পড়লো । আমার কাতর চিৎকারে বাইমান অধিপতির 

দেহরক্ষীর সময়োচিত সাহাঁষ্যে আমার জীবন রক্ষা! হয়েছে। 
ক 
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রায়মন্ল । হত্যা ! হত্য। ! ( চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়! ) 

তারা কেন আমায় হত্যা করতে চাঁয়? এই রুগ্ন দুর্বল বৃদ্ধ রাঁণা 

রায়মল্পের কংকাঁল ক-খান। তাঙ্দের কোন স্বার্থ সাধনের অন্তরায় যে, 

তাঁরা আমায় হত্যা করবে? ্ 

জয়মল্প । আমিই বা! তাদের কিসের অন্তরায় ? দুর্ব্বল--অস্ত্রচালনায় 
অপটু ? যে তাঁরা আমার জীবন নাশে উদ্ভত হয়েছিল? এখনও 

সময় আছে--চেষ্টা করলে এখনও প্রতিকার সম্ভব । স্নেহে অন্ধ হয়ে 

মূল্যবান সময়ের অপবায় করলে চিরদিনের মত মেবারের ইতিহাসে 

একটা কলঙ্কের ছাঁপ থেকে যাবে । এখনও বিবেচনা করুন। স্থির 

করুন আপনার কর্তব্য । 

রাষমল্প । কিস্কির করবো জয়মল্প ! আমার পুভ্র তারা - তারা 

যদ্দি সত্য-সতাই আমাকে হত্য। করতে চায় _-আমি না হয় আত্মরক্ষা 

করতে পারি--কিন্ত পিতা হয়ে আমি ত পুত্রঘাতী হতে পারবে! না । 

জয়মল্প । পারবেন না! 'আঁপনার পুত্র যদ্দি কোন নিরীহ প্রজাকে 

হত্যা করে, আর বিচার প্রার্থী হয়ে দাড়ায় সেই প্রজার আত্মীয় স্বজন, 

আপনি কি সেই নরঘাতী পুত্রকে তখন ক্ষম! করবেন ! 

রায়মল্ল । আমি বদি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করি--তাহলে তো 

'আঁর আমার পুত্রদের নরঘাতক অপবাদ বইতে হবে না। আঁমি এখুনি 

এই সিংহাসন ত্যাগ করবে।। প্রভাতের সংগে সংগেই মেবারী দেখবে 

তাঁদের নৃত্তন মহাঁরাঁণাকে । চারণীকণ্ঠে নিনাদিত হবে নৃতন মহাঁরাণার 

জয়গাঁন। | 

জয়মল্ল। তার পূর্ধেই মেবাঁরের রাণার কাছে জয়মল্ল সুবিচার 

প্রার্থনা করছে। কেন তারা বিন! অপরাধে আমার জীবন নাশের চেষ্টা 

করেছিল? শত্তুজী না এলে এতক্ষণ হয়তো জয়মল্পেব নাম পৃথিবীর 
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ইতিহাঁস থেকে মুছে যেতো-বিশ্বীস না হয়, বাঁধনটা খুলে আপনার 

সন্দেহ দূর করছি । 

রায়ম্প। না! থাক; তার আঁর দরকার হবে না। (কিছু চিন্তার 

পর ) শাচ্ছা, তোমার আঘাঁত কি খুবই বেশী! 

জয়মল্প । সেটা রাজবৈগ্যকে ডেকে নিজ্ঞাসা করুন । 

রায়মল্প । না ডাঁকার দরকার নেই । আমি তোমায় অবিশ্বাস 

করছি না। 

জয়মল্প । তাদের ছু-ভায়ের উপর আপনার টান ঘে অনেক বেশী ত| 

আমি আগে থেকেই জানতাম । আর এও জানি, তাঁদের নামে কোন 

অভিযোগ করে সুবিচার পাব নাঁ। 

নৈনিকের প্রবেশ-_রাণাকে অভিব|দন 

রায়মল্ল। কি সংবাদ? 

সৈনিক । সেনাপতি সুর্ধামল্লের আদেশ । 
পত্র প্রদান 

রায়মল্প । আদেশ আমার উপর ? 

সৈনিক। না মহারাণা! আমাদের উপর। কুমার জয়মল্পকে 

যেখানে যে অবস্থায় পাঁৰ- সেই অবস্থাতেই বন্দী করতে হবে। 

রাঁয়মল । কুমার জয়মল্প তোমার সামনে । .বন্দী কর।--( সৈনিক 

বন্দী করিতে গেল ) দাড়াও । তার আগে আমি জান্তে চাই--মামি 
এ রাজ্যের কে? 

সৈনিক। মহারাণা-__ 

রাঁয়মল্প । আর এই জয়মল্লের পিতা । আশ্চর্য্য তোমাদের স্পর্ধা | 

আমারই সামনে এসেছে। তার হাতে লোহার শেকল পরাতে? ভোমাদের 

বুক একটু কেঁপে উঠলো! না? কার আদেশ তোমরা আগে পালন 
করবে? 



৩৬ চিভোর গৌরব [ প্রথম অস্ক 

সৈনিক। আপনার। 
রায়মল্ল । তবে যাও-_ এখুনি নিয়ে এস আমার লেখনি মস্তাধার । 

[ সৈনিকের প্রস্বান 

জয়মল্ল! এতক্ষণে আমি ভাদদের সকল দুরভিমন্ধি বেশ বুঝতে পেরেছি; 

কেন আমায় হত্যা করবার জন্ নুধ্যমল্ল বর্শা নিক্ষেপ করেছিল তা আঙ্ 

দর্পনের মত--আমার সামনে জল জল করছে। মূর্খের দল জানে নাঁ_ 

রায়মল্ল বুদ্ধ হলেও তাদের মত বিশ্বাসঘাতক পশুগুলোকে চেনার শক্তি 

তার এখনও আছে । 
নৈসকের কাণি, কাগজ ও কলম লইয়1 গ্রযেণ 

এই যে এনেছ-_দাও। 
রায়মন্ত্র পত্র লিখিতে লাগিলেন 

জয়মল্প । (স্বগতঃ) ব্যস-_-পর্বতের উচ্চশিখরে ওঠার প্রথম ধাঁপ 

প্রস্তুত হয়ে গেল। 

রায়মল্প । আমি তোমার সমস্ত দুশ্চিন্তার ভার কমিয়ে দিলাম । 

আপাততঃ সেই নরঘাঁতক দুটোর মীমাংসা করলাম। স্থর্যের হবে পরে; 

তার সংগে আমার অনেক বিষয়ে বোঝাপড়া আছে। যাও সৈনিক । 

এখুনি গিয়ে হৃর্ধ্যমন্ল আঁর ছুই রাঁজকুমারকে আমার এই আদেশ পত্র 
দাও গে। অন্তথায় কঠোর দণ্ড । যাঁও। 

সৈনিক । ( পত্র গ্রহণ ) যথাদেশ মহারাণা । 
[ গস্থান 

রায়মল্প । আনন্দ কর জয়মল্ল-.আনন্দ কর; জ্যোতিষীদের সংবাদ 

দাও--শুভদ্িন নির্ণয় করতে বলো--তোমাঁর অভিষেক কাধ্য সম্পন্ন 

করতে হবে। 

গমনোছত সহদা ফিরির়!1 

ই, জয়মল্ল! আমার দেওয় নির্ধাসন দণ্ড যথারীতি পালন করার জগ্ 
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ছুজন দেহরক্ষী নিষুক্ত কর তারা যেন ওই পণ্ড ছুটোকে মেবারের পীমার 

বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসে । | 
[ প্রস্থান 

জয়মল্প | যথাদেশ | 

আনন্দে পদচারণ করিতে করিতে 

হা:-হাঃ-হাঁঃ--হুর্য্যমল্প ! বেত্রাঘাত করবে বলেছিলে--পর্থী ! কৈফিয়্ৎ 

চেয়েছিলে--আর চারণী ! গণনা! করেছিলে--এখন চাঁক। উল্টোদিকে 

ঘুরে গেল। হাঃ-হীঃ-হাঁঃ তোমাদের দর্প অহঙ্কার এইবার জয়মল্লের 
পদ্দচাঁপে পথের ধুলোর মত নিম্পেষিত হঃয়ে যাঁবে। 

[ সদর্পে প্রস্থান 

বন্ঠ দৃশ্য 
রাজপথ 

রাণার আদেশ-পত্র হস্তে নুর্ধ্যমন্, সঙ্গ, পৃথিরাজ 

সঙ্গ । বিদায় দিন কাকা । আর ত দেরী করা চলে ন|। 

হুর্য্যমন্ত । বিদায়--কোন প্রাণে এই সম্ভধ ফোটা কুসুম ছুটীকে 

অকালে বৃন্তচ্যুত করবে৷ বাবা? তোরা যে আমার জীবনী শক্তি। 
না, না, আমি কিছুতেই তোদের বিদায় দিতে পারবে। না । জয়মল্লের 

কুটপুদ্ধিকে গ্রঅয় দেব না। 

পৃ্থী। জয়মল্লের কুটবুদ্ধি এর জন্মদাতা হলেও--পিতা যে পত্রে 

খ্বাঞ্ষর করছেন। বিদায় দিন কাঁক, চিস্ত।_ কিসের চিন্তা? আঁমরা 

ক্ষত্রিয় _ রাজপুত্র -অস্ত্রব্যবসায়ী । ভিক্ষার ঝুলি নেব না। আপনার 

আশীর্বাদে আর তরবারির সাহাঁষ্যে আমরা আবার নূতন রাজ্য গড়ে 
তুলবো! । 
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শুর্য্যমল্ল । তোরা একটু অপেক্ষা কর। আমি একবার দাদাকে 

জিজ্ঞাস করে আসি। 

সঙ্গ । তাঁকে জিজ্ঞাসা করার আর কিছুই নাই কাকা! তিনি যা 
ভাল বুঝেছেন__করেছেন। আপনি তাঁকে অসন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবেন 

না। 

নূর্ধযমল্ল । আমি তাঁকে বিরক্ত করবে! না, মাত্র তাঁর তুলটুকু তাঁকে 

বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবে । 

সঙ্গ। ভূল করেছেন করুন । একদিন না একদিন তিনি নিশ্চয়ই 
এ ভুল বুঝতে পারবেন। এখন আমাদের বিদায় দিন কাকা । 

হূর্্যমল্প । না না-আমি তা! পারবো না। একটা কুচক্রি 

মিথ্যাবাদী শয়তানের চক্রান্তে যে পরাঁজিত হতে পারাছ না। তোর! 

একটু অপেক্ষা কর আমি এখুনি গিয়ে ওই পাপ--ওই কুচক্রী জয়মলের 

শয়তানি চক্র বার্থ করে রাজ্যের কণ্টক সমূলে উচ্ছেদ করে আমি । 
সঙ্গ। ওতো কণ্টক নয়কাকা। ওযে আমার ভাই। একই 

শোণিতে পরিপুষ্ট আমাদের দেহ । 

হুধ্যমল্ল। ভাই- ভাই ! কিন্তু কুচক্রী শয়তান সে, অমার্জনীয় তার 
অপরাধ । 

সঙ্গ । সহন্ন অপরাধে অপরাধী হ'লেও--সে আমাদের অতি ন্গেহের 

অতি আদরের ছোট ভাই--আমি যে তার জ্োষ্ঠ। আমি বেঁচে 

থাকতে তার গাঁয়ে কাটার আচড় লাগতে দেব না। সে রাজ! হোক 

-মেবার তার শাসনে গুণমুগ্ধ হোক। ধন ধান্তে পরিপূর্ণ হচ্ষে 

উঠুক আমাদের জন্মভূমি । পৃথিবীর দূর দুরান্তর হতেও যেন আমরা 
মেবারের শ্রীবৃদ্ধির কথা শুনতে পাই । তাতেই হব আমর! সুখী, তাতেই 

অনুভব করবো আমরা সাত্বনার মধুময় পরশ । 
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রক্ষীয় প্রবেশ 

রক্ষী। (অভিবাদন পূর্ববক ) কুমার ! সময় প্রীয় উত্তীর্ণ । 
সঙগ। চল আমর! গ্রস্তত। 

সুধ্যমন্ল । ( সৈনিকের প্রতি) ওরে একটু অপেক্ষা কর। আঙি 

একবার রাণার সংগে দেখ! করে আসি। 

রক্ষী। সেনাপতি মহারাণার আদেশ-- 

হুরধ্যম্ন। কি? 

রক্ষা । আঁজ থেকে আপনিও চিতৌর হূর্গে গ্রবেশ করতে পারবেন 

না। 

পৃথ্ী। উঃ! কিনিষ্ঠুর আদেশ। 
রক্ষী। এর চেয়ে আরও নিষ্ঠুর আদেশ আছে কুমার; এখনো 

আপনাদের শোনান হয়নি । 

পৃথ্বী। শোনাও-_শৌনাও, শত সহন্র নিষ্টর আদেশেও আমরা 
চঞ্চল হবে। ন।-শত বাঁজের আঘাতে আমরা দীড়িয়ে থাকবো 

মহীরুহের মত। বল সৈনিক কি আদেশ তার। 

রঙ্গী। আপনাদের দুজনকে দু'পথে যেতে হবে। 

গৃথবী। উঃ:। এ হতে বাঁজের আঘাঁতও বুঝি কোমল । 
সঙ্গ । না না, আর দ্রেরী নয় - আক্ষেপ নয়। গথ্থি_ 

পৃথ্থী। দাদা__ 
সঙ্গকে জড়াইয়! ধরিল 

সঙ্গ । কাদিস নি ভাই! ছুঃখ করিদনি। পিতার আদেশ যে 

পালন কর! পুত্রের কাজ। তুলিস নি ভাই শ্রীরামচন্দ্রের কথা? 

পৃথী। পিতার দেওয! নির্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে তিনি বাজ্য- 
ত্যাগী ভিথারী হলেও--আমাদের মত ভাই ভাই ঠাই ঠীই হয়ে পড়েনি। 
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লক্ষণ ছিলেন রামের সহাঁয়। রাম ছিলেন লক্ষণের সাত্বনা। আর 

আমাদের কে দেবে সাত্বনা। । কে হবে বিপদ্ধে সহায়? 

সঙ্গ। এই তরবারিই হবে আমাদের বিপদের বদ্ধু-সহায়। 
বাইরের জগতে আমর! ভাই ভাই ঠাঁই ঠাই হলেও, অন্তর জগতে 

আমরা চিরদিন এক হয়ে থাকবে! ভাই। কারও আদেশ - কারও 

শাসন চক্ষু মামাদের সে রাজ্য থেকে পৃথক করতে পারবে না। বিদায় 

পৃপ্বি-ভূল না। 

পৃর্থী। মৃত্যুর পূর্ব পর্যযস্ত ভূলবো! না দাদা। আজকের এই বিদায় 
বেলার শ্বতি। আসি ক।কা। 

[ রক্ষীসহ প্রস্থান 

সঙ্গ। বাল্যে -কৈশোরে- যৌবনে কত দোষ করেছি--সে সব নিজ 

গুণে ক্ষম। করে এসেছেন, আজও তেমনি পিতার দেওয়। দণ্ড মাথায় নিয়ে 

আপনার অবাধ্য হয়ে চলেছি মেবার সীমারেখার বাইরে। এ যদ্দি অপরাধ 

হয়--আপনি আমায় ক্ষমা করবেন- অভিশাপ দেবেন না। বিদায় 

কাকা - বিদায় । 
সূর্যামল্ল বালকের মণ্ত কাদিয়া ফেলিলেন 

হর্য্যমল্প | বিদায় বিদায় কেন বাবা বিদায় কেন। 
সঙ্গ । পুত্রের কর্তব্য পালন । 

সুর্যযমল্ল বহকষ্টে নিজেকে সামলাইলেন। 
চক্ষে তার জলধারা--সঙ্গ প্রণাম 

করিলেন, তিনি চুম্বন করিলেন--পরে 
পাথরের মত দীড়াইয়। রহিলেন। কূমার 
সঙ্গ ধীরে ধীরে কাকার মুখের দিকে 
চাহিতে চাহিতে বাহির হইয়! গেল 

হুর্যমল্প । ওরে ওরে আমার নয়নের মণি কেড়ে নিয়ে তোর! 

কোথা যাস? 
কদিয়া ফেলিলেন 
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ব্ত্বভাষে মিনতি প্রবেশ 

মিনতি। কই-কই- যুবরাজ কই ? 
হুর্্যমল্প | মিনতি -মিনতি--তুই এ প্রকাশ্ঠ রাজপথে কেন মা? 
মিনতি। এর উত্তর পরে দেব। আগে বলুন কুমার কই? 
হূর্য্যমন্ত্ । চলে গেছে। 

মিনতি । চলে গেছেন? কি করলেন আপনি? মেবারের শ্রেষ্ঠ 

রাজনীতিক হয়ে_এ আপনি কি করলেন? 

হুর্য্যমল্প । রাণার আদেশের উপর আমার তে। কোন হাত 

নেই মা। 

মিনতি । আপনি চেষ্ট। করলে--নিশ্য়ই তিনি এ আদেশ প্রত্যাহার 

করতেন-_আপনি যদি ইচ্ছা করেন--মহারাঁণার মত-_ 

সুর্য্যমল্ল । পরিবর্তন হবার নয় মা। 

মিনতি । তবে চলুন আমার সঙ্গে- ছু'জনে একবার রাণাকে 

বুঝিয়ে দেব তার এই মহাত্রম। এ ষড়যন্ত্রকারীদের আমি জানি-- 
আমি নিজে এদের সকলকেই মহারাণার কাছে উপস্থিত করাঁব। 

ুর্ষ্যমন্ত। আর এও জেন--এই সব বড়্ত্রকারীর মধ্যে তোমার 

পিতাও একজন বিশিষ্ট নেতা । 

মিনতি । জানি, কিন্তু আমি আমার কর্তব্য বেছে নিয়েছি। 

আমার জন্মভূমির কল্যাণের জন্ত আমার হদপিণ্ড নিজের হাঁতে উপড়ে 

দিতে পারি। পিতা! ত তুচ্ছ। 

সুর্য্যমল্ল । মা মা, তোর কথা শুনে আমার বুকখানা। আনন্দে ভরে 

গেল, তোর মত দেশ প্রেমিকা নারী যে দেশে জঙ্মায়--সত্যই সে দেশ 

পৃথিবীর মধ্যে বীরপ্রন্থ 1! এখন য! মা ছুর্গে ফিরে বা। কুচক্রী জয়মল্লের 
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দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হবে তোকে । আমি বুঝতে পারছি ন1- আমি 
ভাবতে পারছি না--এ অন্তায়ের প্রতিকার কি। 

[ প্রস্থান 

মিনতি। চলে গেল। মেবারের রাজ-রাজ্যেশ্বর হঃয়ে ভিথারীর 
মত চলে গেল। এ অনাখিনীকে কার কাছে রেখে গেলে প্রভু । 

এ আশ্রিতার কথা একবারও মনে পড়লে না? মহাসমুদ্রের অকুল, 

জলরাশির মাঝে এই নিরাশ্রয়াব হাতে যে কাষ্ঠখণ্ড তুলে দিয়েছিলে 

স্টৌকে যে আর ধরে রাখতে পারছি ন|। 

বসিয়। পড়িল। কিছুপর আত্মসম্বরণ করিয়া, 

বাপ্পাকুল চোখে গাহিল 

মিনতি । গীত। 

প্রেমের পূজার এই কি শেষের দান? 

বিরহ দিয়ে গেলে-_নিয়ে গেলে অভিমান ॥ 

নাহি কুল মোর আমি কুশহারা 

আখি নভে ঘন শাওন ধার 

ডুবে গেল চন্দ্র তারা, কে দেবে পথের সন্ধান ॥ 

ধীরে ধীরে শভুজী আসিয়। মিনতিয় পশ্চাতে দাড়াইল 

শক্তুজী। মিনতি! | 
মিনতি । ( আপন মনে ) না_নাঁ-কাঁদবে। না । এতে। কান্নার 

সময় নয়। দুর্বলতায় মহামুল্য সময় নষ্ট করতে পাঁরবো ন1। 

শভভুজী। মিনতি-_ 
মিনতি। কে? (শত্তুজীকে দেখিয়।) ওঃ _ 

মুখ ফিরা ইল 

শভৃজী । মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিস? তা নিবি বইকি ! দেশ শুদ্ধ লোক 
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যার উপর বিরূপ, আর তুই মেয়ে বইত নোম্-তুই কেন তাকে শ্রদ্ধার 
চোখে দেখবি বল? তাঁর উপর সাত বছর বয়সে আমি তোকে ত্যাগ 

করেছিলুম আজ পধ্যন্ত কোন খোঁজ খবর রাখিনি । জানি--আজ 

আমার এ আবার খাটবে না। আমি যে তোর পিত1। 

মিনতি । যে পিতা আমার মাতৃহস্তার অন্গে জীবন যাপন করে» 

নীচ গুপ্তঘাতকের কাজে অগ্রসর হয়ে- স্বদেশের শ্বজীতির সর্ধনাশের 

পথ প্রস্তুত করতে কৃতসঙ্কল্প, সে পিতাঁর ছায়া! মাঁডাতে কোন কন্ঠ! 

চায় কি? 

শভুজী। কেন যে এ সব করি- তুই তার কি বুঝবি মিনতি? 

বুকের ভেতর সাঁপের দংশন আল। নিয়ে-কেন ছায়ার মত সাপের 

পেছু পেছু ঘুরে বেড়াই । আর জন্মভূমি দেশের কথা? মনে করে 

দেখ-এই দেশ আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে । সকাল-সন্ধ্যা 

দিন মজুরের কাজ করে হাঁড়ভাঙ খাটুনি খেটে ক্লান্ত অবসন্ন দেহথান' 

এক স্বামিপরায়ণার প্রাণ ঢাল। সেবার শীতল শধ্যায় ঢেলে দিয়ে শাস্তি 

পেতুম। আশেপাশে দরিদ্রতা কাল বৈশাথীর মেঘের মত গ্জন 

করতে।- আর আম সেই কটা মুহূর্ত তন্দ্রীপথে স্বপ্প খেলায় বিভোর' 

থাকতুম। দেশের লোক আমার সেই স্বপ্ন সম্প্দটুকু- এই হতভাগ্যের 

সেই শাস্তিটুকু রক্ষা করার জন্তে কি চেষ্ট। করেছিল মিনতি? ব্যভিচারীর 
নাগপাশ হতে যুক্তি পাবার জন্ত-_বখন সেই হুতভাগিনী বার বার 

চিৎকার করে নৈশ প্রকৃতির বুক কাঁপিয়ে তুলেছিল তার সেই আকুল 

চিৎকারে কেউ কর্ণপাত করেছিল? কেউ কি ছুটে এসেছিল সহযোঁ- 

গিতা করতে । কেউ আসেনি মিনতি কেউ আঁসেনি। 
উদ্মার্দের মত বিচরণ 

মিনতি । বাঁব- বাব-- 
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শভুজী । (পূর্ববৎ অগ্রকৃত অবস্থায়) আমায় ঘুমস্ত অবস্থায় বন্দী করে 
আমারই চোখের সামনে, যখন শয়তান শিলাইদি তোর মায়ের শুভ্র অঙ্গে 

কালি ঢেলে দিয়েছিল, আর মর্ম ভাঙা যাতনায় যখন নে আত্মহত্যা 

করলে-তখন তোর দেশের লোক, ওই শয়তানটার টু*টি চেপে ধরল 
না কেন? তার চোখ দুটোকে উপড়ে দিলে না কেন? তার 

দেহটাকে কুঁচি কুচি করে শিয়াল কুকুরের মুখে ধরে দিলে না কেন? 

কেন কেন__ 

রুদ্ধ যাঁতনায় চোখ দুটা বাহির হইবার উপক্রম ও 

সংগে সংগে মুখ দিয়! এক ঝলক রক্ত উঠিল 

মিনতি । বাবা বাঁবা স্থির হও। তোমার দেহের সব রক্টুকু 
যে বেরিয়ে গেল। 

শভৃজী। রক্ত! রক্ত! হ্্যা! হ্যা! এ আর কতটুকু রক্ত 

দেখছিন মিনতি? এই অভিশপ্ত দেশটার উপর দিয়ে রক্তের বৈতরণী 
বইয়ে দেব। কুটার প্রাসাদ নগর সব ভাসিয়ে দেব সে রক্ত নদীতে। 
আজ শিউরে উঠছিস আমার মুখের এক ঝলক্ রক্ত দেখে ; একদিন 

দেখবি-_-ফিন্কি দিয়ে রক্ত ছোটাব সার রাজপুতানার মুখে । যখন 
'শৌণিত সাগরে ডুবে যাঁবে সার! রাজপুতান! - তখন আমি আমার বিজয় 
তরণী ভাসিয়ে দিয়ে উল্লাসে চিৎকার করে বলবো- প্রতিশোধ__ 
প্রতিশোধ - গ্রতিশোধ। [ উন্মাদের মত প্রস্থান 

মিনতী। বাবা-বাঁবা-"""" প্রস্থান 
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প্রথম সুস্থ্য 

শুরতান রায়ের কক্ষ সম্মুখ 
শড়ুজী ও শুরতান রায় 

শুরতান। না- না--এ হয় না। রাজপুত কখনও ছুকথ। কয় না 

তাছাড়া আমি কখনোও তারার পণ ভাঁউতে পারবে! না । ওই মেয়েটাই 

ষে এই সর্বহারা বুদ্ধের একমাত্র সাত্বনার স্থল। তাঁর মতের বিরুদ্ধে 

ঈাড়িয়ে আমি তার সুখের স্বপ্ন ভেঙে দিতে পারবো না। 

শ্ভুজী। এ বিবাহে সম্মতি দিলে অনায়াসে আপনার কন্তার পণ 

রক্ষা হবে রাঁজা। শীগগিরি জয়মল্ল মেবাঁর সিংহাসনে উপবেশন 

করবেন] মেবারের রাণাকে জামাত রূপে লাভ করলে আপনার 

হৃতরাজ্য আবাঁর ফিরে পাবেন। 

শুরতান। ও ভাবে আমি আমার রাজ্য ফিরে পেতে চাই না। 
তাছ'ড়া কিছু আগে আমি আর একজন যুবককে কথা দিয়েছি । সেও 

শপথ করে গেছে আমার নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করবে। সত্যই যদি 
সে তার শপথ মত কাজ করে তাহলে অবশ্যই সেইরূপ যুবকের গলায় 

বরমাল্য দিয়ে-- 

শল্ভুজী। কে এমন শক্তিমান পুরুষ যে ওই দুদ্ধর্য পাঠান কবল হ'তে 

আপনার হত রাজ্য পুনরুদ্ধার করবে ? 

শুরতাঁন। তিনিও মেবারের সম্তান। বংশ গরিমায় আপনার 

জয়মল্ল অপেক্ষা কোন অংশে হীন নন, এছাঁড়। সাহলী যোদ্ধা । 

শভূজী। হাঁ:__হাঃ- হাঁঃ। বৃথা আশায় কুটার রচনা করা) 
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তবে আপনার কন্তাঁর ভালর জন্যই বলছি যে নিশ্চিত ছেড়ে অনিশ্চিতের 

স্বপ্ন সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হয়ে পড়বেন না॥ রাজা ! 

শরতাঁন। আমার কন্তার ভাল মন্দ বুঝবো! আমি। অনধিকার 

চচ্চায় আপনি কেন মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন? তাঁর চেয়ে কুমার 

জয়মল্লকে গিয়ে বলুন আমি তাঁর অনুরোধ রাখতে পারলুম না। 

শন্জী। মহারাজ। সহায় সম্পদহারা - বাঁজ্যহারা হয়ে মেবারের 

বনপ্রান্তে বাঁ করছেন। মেবারের ভাবি মহারাণা আপনার কন্যার 

পাঁণিপ্রার্থী | 

শ্রতাঁন। মহারাঁণা! কে মেবারের মহারাণ। ?-- 

শতুজী। কুমার জয়মল্ল ! অবশ্য এখন নন, আগামী পূণিম। 
তিগিতে তার অভিষেক কার্য সম্পন্ন হবে। 

শরতান। শত স্বর্গের অধীশ্বর হলেও আমি জেনে শু একটা 

কদাচারীর হাতে আমার কন্তা সমর্পণ করবো না। 

শভ্ভুজী। সংযত ভাবে কথা বলবেন রাঁজা। আপনি জাঁনেন না 

যে মেব।রের মহাঁরাণাঁর রাজ্য সংলগ্র এই বনভূমি । কুমার ইচ্ছা করলে 

আপনাঁকে এই বনরাজও হতে শুধু বন রাজ্যই বা বলি কেন, মেবার 

সীমানা হতে চিরদিনের মত বিতাড়িত করতে পারেন । 

শুরতাঁন। সাধ্য থাকেন করন--আমার তাতে কোন আঁপন্তি 

নাই। 

শম্তজী। তবুও 'আপনি কুম।র জয়মল্লকে কন্তা সম্প্রদান করবেন 

না: 

শূরতাঁন। না-না, জীবন থাকতে নয়। 
শম্ভৃজী। বল প্রয়োগেই দেখছি একান্তই বাধ্য করবেন। 
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তারাবাঈয়ের প্রবেশ | 

তারাবাঈ। আপত্তি কি রাজপুরুষ। পাঁরেন অস্ত্রের সাহায্যে 

"আপনাদের কথ! কাঁজে পরিণত করুন । 

শত্তুজী। (ব্বগতঃ ) ঠিক 'এমনি ধার! ভঙ্গিতে সেও সেদিন ধড়িয়ে 

ছিল-যেদিন লম্পট শিলাইদ্ি তার অংগ স্পর্শ করে তাকে কলঙ্ষিণী 

সাজাতে গিয়েছিল, ঠিক সেই-সেই মুহূর্ত উঃ। কি আশ্চর্য্য 
সামঞ্জস্য । 

তারাবাঈ। দীড়িয়ে কি ভাবছেন দূত। কাজের সুচনা করুন। 
ডাকুন আপনার প্রভূকে, পৃণ্যময় মেবাঁর ভূমির বুক থেকে একট। 

কুচক্রীকে জন্মের মত অবসর দিয়ে পাঁপের ভার কিছুট। হান্ধ। করে দিই । 

শস্ভুজী। ওঃ! সেই দিনের জালাময় স্থৃতিটা প্রবল ভাবে জলে 
উঠে বুকট।কে পুিয়ে দ্রিচ্ছে। না-নাআমি তা পারবো না । যে 

জলায় দিনরাত জলে মরেছি, সে জালা মার কারও অঙ্গম্পর্শ করতে 

দেবনা । দোসর পেলে সহায় পেলে-মেবারও তুচ্ছ। সার! পৃথিবী 

ধ্বংস করে দেব। 
| উন্মস্তবৎ প্রস্থান 

শুরতান। ও যেচলে গেল ভারা? 

তাঁরাবাঈ । 'ওর কথায় আমাদের দরকার কি বাঁবা। 
শুরতান। এখন উপাঁয় কি মাঁ_ 
তারাবাঙঈ ৷ কিসের বাঁবা? 

শ্রতান। বাভিচারীর হাত থেকে তোকে রক্ষা করার। 

তারাবাঈ । আমায় রক্ষার জন্য তোমার ব্যাকুলতার প্রয়োজন নেই 
বাবা! রাৰ্রি প্রভাতের সংগে সংগেই ফিরে পাব আমর! আমাদের 

পূর্বব সম্পদ । 
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শুরতান। তুই কি বলছিস মা 

তারাবাঙঈঈ । তোমার মেয়ে কিছুই অসংগত বলেনি বাঁবা। এই 

মাত্র কুমারের দূত এসেছিল । 

শুরতান। পৃপ্বিরাজের ? 

তারাবাঈ। হা'যা বাবা। তিনি পত্র লিখেছেন যে সামান্ সৈন্ 
নিয়ে প্রথম বুদ্ধে তিনি ওয়ী হয়েছেন -দ্বিতীয় যুদ্ধের সংবাদ বহন করে 

তিনি নিজেই আঁসছেন বিজয়ীর পুরস্কার নিতে । 
শুরতান। ভগবান যেন তোর মুখ রাখেন মা। 

তারাবাঈ । রাত অনেক হয়েছে বাবা। বিশ্রাম করবে চল । 
শূরতান। হ্্য।-ছ্যা-বিশ্রাম। আচ্ছা চল'****' [ উভয়ের প্রস্থান 

কৃষ্ণ বন্থাবৃত অবস্থায় জয়মল্লের প্রবেশ 
জয়মল্প । হাঁঃ-ছাঃ-হাঃ। অর্থ বলে জগতে করতে পারা যায় না 

এমন কোন ৰাঁজ নেই। বিশ্বাসী প্রহরী সেও কিনা অর্থ পেয়ে আমায় 

গৃহ প্রবেশে সাহায্য করলে। নির্বোধ নারি। হাতিয়ারের ভয় 

দেখিয়ে তুমি জয়মল্লকে নিরস্ত করতে চাও? মেবারের বীর হৃ্্যমল্ল 

যাঁর চক্রান্তে পরাস্ত--আঁর তুমি তুচ্ছ নারী, তুমি করবে তার সঙ্গে 

প্রতিদ্বন্দিত। | স্পর্ধার বাহীদুরী আছে। ওই সে এই দিকে আম্ছে-_ 
আত্মগোপন করিল। পুনঃ তারার প্রবেশ 

তাঁরাবাঈ । প্রিয়তম ! তুমি কতদুরে। এস প্রিয় ফিরে এস। 

হতভাগিনি তোমার আশাপথ চেয়ে বসে আছে। তোমার আদর্শন 

যাতনা! আর যে সহা হয়ন। প্রিয় । 
পশ্চাৎ দিক হইতে জয়মল তারাকে বাধিগ 

একি কে--কে তুই? 

জয়সল্ল! চুপ! আমি রাণা পুত্র জয়মল্ল ! 

তাঁরাবাইঈ । তুমি দন ! 
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জয়মল্ল। দস্থ্যতা ভিন্ন তোমায় পাওয়ার আর কোন পথই পেলাম না 

তার! । 

তারাবাঈ। কাপুরুষ তৃমি! তাই পথ পাঁওনি। আমার বাধন 
খুলে দাও-নইলে আমি চিৎকার করবে । 

জয়মল্প। আমাকেও তোমার মুখ বীধতে বাধ্য করবে। 

তারাবাঈ। পৃর্থীরবাজের বাগদত্বা আমি-_-তোমার ত্রাতৃজায়া__ 

মাতৃস্থানীয়া । 

জয়মল্ল । পৃষ্থীরাজের বাগন্রত্ত। তুমি! তবে তো তোমাকে লাভ 
করাই আমার প্রথম কর্তব্য__ এস দেরী করে৷ না । 

তারাবাঈ। শুধু তোমায় মার্জনা! করছি তুমি মেবারের রাণাঁর পুত্র 
ব'লে- আমার দেবর ব'লে। 

জয়মল্প। চুপ। 

তারাবাহঈ। বীধন খুলে দেবে না তবে? 
জয়মলু। সেটা কি তোমাঁর মত বুদ্ধিমতীকে এখনো বুঝিয়ে দিতে 

হবে? আজ তোমার ওই কমনীয় দেহ বহন করে ধন্য হোক, সার্থক 

হোক, আমার স্বন্ধ। 

পুনঃ শুরতানের প্রবেশ 

শুরতান। পারিনা নিটারিরলান্যী | 
সয়মল্লের বক্ষে বর্শা বসাইয়৷ দিল 

জয়মল্প। উঃ! কে আছ রক্ষা কর। 
[ আর্তনাদ করিতে করিতে প্রস্থান 

শুরতান । হাঃ-হাঃ-হা-- 

[ উদ্মত্তব প্রস্থান 

জয়মল্ল । . নেপথ্যে ) উঃ প্রাণ যাঁয়। 
্্ 
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রল্তণভ্ত কলেষরে শুরতানের পুনঃ প্রবেশ 

শৃরতাঁন। নারীধর্মাপহাঁরীর উপযুক্ত প্রতিফল দিয়েছি। 

তাঁরাবাঈ। বাবা! শীগগির আমার বাধন খুলে দাঁও। ওই 

দেখ--পাঁপিষ্ঠের সহচরগুলে! ক্ষুধার্ত শীর্দটলের মত এই দিকেই ছুটে 
আস্ছে। 
শুরতান তারার বাধন খুলিল ও সসৈষ্ঠে শত্তু্ীর প্রবেশ 

শস্ভুজী। শুরতাঁন রায়! তুমি কাঁকে হত্যা করেছ জান? 

শুরতান। জানি-_জানি। একট! কুচক্রী শয়তানকে ! 

শতুজী। এই--বন্দী কর এই বৃদ্ধকে । 
তাঁরাবাঈ। সাবধান । যে যেখানে আছিস্বঠিক ওই ভাবে 

থাক্। 

শত্তুজী। ই! করে দেখছিস কি? এগিয়ে যা-_- 
তারাবাঈ । দীড়াও। অহেতুক রক্তপাত করে আমার দেশের 

মাটা রাডিয়ে তুল্তে চাই না। 
সৈশ্যগণ পুনরায় অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে 

শত্তুজী। ( সৈন্যদের প্রতি ) দাড়াও । শুরতান রায়! ইচ্ছে হচ্ছে 
তোমার পায়ের ধুলো সর্ধাঙ্গে মেখে আনন্দে নৃত্য করি। আমি যদ্দি 

তোমার মত ভাগ্যবান হতাম, আহুতি যদি তোমার মেয়ের মত হতঃ 

তা হলে আজ আমাকে এমনি ধার! ঘ্বণিত দাসত্বের শৃঙ্খল বয়ে বেড়াতে 

হোত না। 

তারাবাহ্ী। কি বল্ছে! তুমি? আহুতি! কে সে? 

শস্ভুজী। আঁহুতি কে--শুনবি মা? সে ছিল আমার বিবাহিত! 

স্রী--অপ্পরীর মত সুন্দরী-জ্যোত্নার মত নির্মল - গঙ্গাজলের মত 

পবিত্র। একদিন আমারই চোঁথের উপর এক শয়তান তার সর্বনাশ 

করলে। যন্ত্রণা-কাতর চোখ দুটা দিয়ে একবার শুধু আমার দ্বিকে 
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চেয়ে জন্মের মত চোখ বুজলো! ; আর বন্দী আমি, দাড়িয়ে দাড়িছে 
সেই পৈশাচিক লীল! দেখলাম । সকাতরে বিধাতার কাছে মৃত্যু ভিক্ষা 

চাইলাম--বাতাস শুধু একট! অষ্টহাঁসি ফিরিয়ে দিলে-_-তারপর সে এক 
বিরাট কাহিনী। শুরতান রায় তুমি ভাগ্যবান ; আর আমি একট! 
অভিশাপের মত-_নরকাগ্নির মত-_একটা মরুভূমির মত । 

[ টলিতে টলিতে প্রস্থান 

সৈনিক। মা! আপনার বাজকুমারকে হত্যা করেছেন। 

আপনাদের যদি ধরে ন। নিয়ে বাই-_-তা। হলে আমাদের গর্দান যাবে 

পেটের দায়ে ছেলে-বউ পথে বস্বে। 

শুরতান। নানা_-অপরাধী আমি। আমার জন্ত তোমরা কেন 

মরবে। শান্তি নিতে হয়-নেব সামি । চল--আমি নিজেই যাব 

রাণার কাছে। মা পৃর্থী ফিরে এলে-_বিজয়ীর পুরস্কারে যেন তাকে 
বঞ্চিত করিস না। 

তারাবাঈ । বাঁবা-_ কাদিয়। ফেলিল 

শুরতান। কীদিস্নে মা। ধর্মহী আমার রক্ষাকর্তা। সী 

নির্দেশ মতই আমি পাঁপীকে হত্যা করেছি। হ্কায়ত;ঃ আমি অপরাধী 

নই। আসি ম-চল সৈনিক । 
( সৈনিক সহ প্রস্থান 

তারাবাঈ। প্রতু-_শ্বামি--দেবতা আমার । তুমি কতদূরে ? আজ 
তোমার তার! অসহায়া--তাকে সাত্বনা দেওয়ার মত আর কেউ নেই। 
এস প্রভু । এন বিজয়ী দেবতা- আমার শুন্ঠ মন্দিরে ফিরে এস। 

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ 

চারণ । গীত। 
ওগে। পুঙ্গারিণী করগে। পু] 

হয়েছে পুজার বেল! । 
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ছুখ নিশি হল আলি ভোর 

সান্গাও পৃষ্গার ডাল1॥ 
বিঙ্গয় তিলক ললাটে পরিয়া 

দেশের ছেলে আসে গে ফিরিয়! 

মন্দির দ্বারে দেবতা তোমার 

দাও গে! বরণ মাল।॥ 
[শুস্থান 

তারাবাঈ । কে-কে তুমি? তুমি কি আমার দুঃখে পরিহাস) 
করছো? কোথায় সে বিজয়ী? কোথায় আমার দেবতা? 

পৃর্থীরাঁজের প্রবেশ 

পৃ্থী। ঈশ্বরের আশীর্বাদে চরণ করেছি পাঠান দর্প_উদ্ধার 
করেছি তোমাদের সাধের তোঁড়াটস্ক। 

তারাবাঈ। ওগো বিজয়ী ওগো স্বামি! আজ আমার প্রাণে ফে 
আনন্দ দিলে--তার প্রতিদান দেওয়ার মত সাধ্য এ দাপীর নেই। চল 

দেবতা আমার মন্দিরে-খণের কবল-মুক্ত করবে চল দাসীর দেওয়া! 
বিজয়ীর অভিনন্দন গ্রহণ ক”রে। 

[ উভয়ের প্রস্থান 

দ্বিতীয় দশ 
চিতোর বাঁজসভা 

আদিতারাও ও তিলক চাদ 

তিলক । আনন্দ করুন মন্তী মশাই ! প্রাণ খুলে আনন্দ করুন।' 

আজ কুমার জয়মল্লের দ্রাঁজা অভিষেক । 

আদিত্য ! এ অভিষেক উৎসনে আনন্দ করবে তৃমি আর করবে, 

তাঁরা যারা তোমার মত তোষাঁমদ প্রিয়। 



দ্বিতীয় দৃশ্ত ] চিভোর গৌরব ৫ 

তিলক। রাজ্য শুদ্ধ, ছেলে বুড়ো! মেয়ে মদ সবাই তে! নাঁচছে-_ 
গাইছে আনন্দ করছে। 

আদিত্য । করলেও আস্তরিকতার অভাব । চিতোরী গান গায় কিন্ত 

প্রাণ নেই-_নাচের ছন্দে মাধুর্য নেই-_হাঁসিতে সারল্য নেই, কি যেন 
এক অজ্ঞাত ব্যথার ভারে অ্রিয়মাণ ঃ সকলের চোখে মুখে বিষাদের 

কালোছায়া । 

তিলক । কেন? কেন এসব জান? 
আদ্দিত্য। তুমি বুঝবে না, বোঝার মত অন্তর তোমার নেই। 

সত্যিকারের দেশপ্রেমিক যাঁরা--তারা অন্থভখ করছে যে নিজেদের 

দুর্বলতার জন্ত কি মহামূল্য সম্পদ হারিয়েছে । একবার যদি তারা 

সম্মিলিত শক্তি নিয়ে সেদিন যদি প্রতিবাদ করতো--ত৷ হ'লে সাধ্য ছিল 

না মহাঁরাণার বিনা দোষে নিরীহ রাজকুমার দুটাকে নির্বাসন দিতে। 

তাঁদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে চিতোরীর সৌভাগ্য স্থধ্য চিরঅন্তাচলে গেছে। 
তিলক। বটে, তাহলে আমার প্রকে আপনি রাণার সন্মান 

দেবেন না? 
আদিত্য । দেব, শুধু আমি কেন সকলেই দেবে__সেট। শুধু ভয়ে, 

তক্তিতে নয়--শ্রদ্ধায় নয়। 

তিলক। আচ্ছা, আগে তাকে সিংহাসনে বসতে দিন, তারপর 

আপনাকে দেখিয়ে দেব যোগ্যতা! আছে কিনা । এখন যার! তার কুৎস! 

রটাচ্ছে-তখন তারাই আগে আসবে দলে দলে পালে পালে-_কত কি 
নজরাণ! নিয়ে। 

আদিত্য । থাম তিলক । 

তিলক। অবশ্য আপনি আমিও বাঁ যাব না। যেহেতু আমরা 

হবে৷ তাঁর বড় বড় কর্মচারী--উ'চু পায়ার লোক আমাদের ভেটের 
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ব্যবস্থা হবে আগে। সরাসরি তে। তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাঁবে না» 

আমাদের মারফতে কথাবার্ত। চালাতে হবে। 

আদিত্য । ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন, অমন সংকীর্ণতাকে 
কেনঘিনই প্রশ্রয় দিতে না হয়। 

তিলক। আরে মশাই এটা কলিযুগ। এ ধর্পুভ,র যুধিষ্টিরের যুগ 
নয়। যে ধত জালিয়াতি করতে পারবে, সমাজের দুর্বলতা! বুঝে মিথ্যা 

বলে বড় বড় কথায় গল বাঁজী করতে পারবে--সেই পাবে তত বাহাদুরী 
--হাততালি- সম্মান দশের শ্রদ্ধা। সত্যিকারের মাছ্ষের মধ্যাদা ও 

যুগে নেই, আছে মানুষের মুখোঁস পড়া মিথ্যাবাদী শয়তানের মর্যাদা ! 

আদিত্য । ( সবিস্ময়ে) একি তোমার অন্তরের কথা ! 

তিলক । চুপ, মহারাঁণা ! 
চারণীসহ রাণ। রাঁয়মল্লের প্রবেশ, উভয়ে 

অভিবাদন করিল 

চাঁরী। আমার প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের বিষয় সবই তো, 

শুনেছেন? 

রায়মল্প । শুনেছি মা! সবই শুনেছি। 

চারণী। তবে আর দেরী কিসের মহরাঁণ।? বিচার করুন--- 

অত্যাচারীকে দণ্ড দিন । 

রায়মল্ল। উপরে অনন্ত আঁকাঁশ--অন্তরাঁলে সর্ধদর্শী ভগবাঁন-_ 

নিয়ে স্বর্গাদপী গরিয়সী জননী জম্মভূমি। মিথ্যা অভিযোগ করে 
পরকালের পথ রুদ্ধ করোনা । 

চারণী। বুঝলাম । আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে 

আমিই অন্তায় করেছি। 

'ব্ায়মন্ন। . আমায় ভুল বুঝন! চাঁর্ণি! কাল তাঁর অভিষেকন-দ্বারে, 
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স্বারে মংগল ঘট স্থাঁপিত--দীপাঁলোক মালায় প্রাসাদ সঙ্জিত--নহবত্ত- 

বাদ্যে জনপদ মুখরিত। আর আজ এই শুভ মুহূর্তে এ তুই কি 
অভিযোগ নিয়ে এলি মা? 

চাতণী। আজ না এলে কাল কার কাছে অভিযোগ করবো 

মহারাণা! কাল্্তো ওই সিংহাসনে পাগীরই স্থান হবে। ঈশ্বর! 
দেখছে! তুমি মহাঁরাণার দুর্বলতা । পুত্রন্মেহে অন্ধ হয়ে আজ তিনি ন্থাঁয় 

বিচারে উদাসীন । যদি থাকতো বিচার কর। 
শন্তুঞগীর প্রবেশ 

শভজী। ঈশ্বরের বিচাঁর ঘহু পূর্বেই হয়ে গেছে মা। 
রাক্মমল্প। কে-কে তুমি! তুমিও কি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ 

করতে এসেছো! না দিথ্য। সাক্ষ্য দ্রিতে এসেছো ? 

শভৃজী। মিথ্যা বলে আজ আর কোন লাভ নেই, মহণরাঁণা ! 

রায়মল্প। দেদিন আমার পুভ্রদের বিবাদের সংবাদ বাঁহকরূপে 

তুমিই আমায় দুর্গ হতে নিয়ে গিয়েছিলে না? 
শত্তুজী । হ্যা, মহারাঁণা ! 

রায়মল্ল । সেদিন তুমি মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিলে কেন? 

শভুজী। কুমার জয়মল্লের শিক্ষা মতই কাঁজ করেছিলাম, মহারাঁণ! ! 

রায়মন্ত। হু'। (কিছুক্ষণ পর) এটাও জয়মন্পের একট৷ ষড়যন্ত্র 

আর তুমি সেই কুচক্রীর সাহায্যকারী । কে আছ-- 

সৈনিকের প্রবেশ 

সুর্য্যমল্লকে ডাক -অভিষেক উত্মব বন্ধ কর। চারিদিকে অশ্বারোহী 

দূত পাঠিয়ে নির্বাসিত কুমার যুগলের সন্ধান কর; আর জয়মন্লকে বন্দী 
করে আমার কাছে নিয়ে আঁসবে। ছ্্যা শোন, একজন অশ্বারোহী 

সৈনিক দিয়ে বাইমান অধিপতি সিলাইদিকে খবর দাও--এ শয়তান 
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তারই অনুচর-_তার সম্মুখে এর বিচার হবে। যাঁও_ [সৈনিকের স্থান 
এইবার বল মা--জয়মল্লকে কি শাস্তি দিলে তুমি সন্তষ্ট হবে ? 

চাঁরণী। আঁমি চাই মেবারের পুণ্য সিংহাসনে একজন স্তায়বান 

রাণার অধিষ্ঠান হোঁক। 

রায়মল্ল। তুই বলে দে মাকে এই মেবারের যোগ্য ভাগ্যনিয়ন্তা ? 
পুনঃ সৈনিকের প্রবেশ 

রায়মল্প । একি! তুমি একা স্ধ্যমল্ল কই? 
সৈনিক । সর্বনাশ হয়েছে মহারাণ। | 

রায়মল্ল। কি হয়েছে শীন্র বল। 

সৈনিক । সেনাপতি হুর্য্যমল্ল আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁষণ। করেছেন ) 

চিতোর দুর্গের সমস্ত সৈম্তই তার পক্ষে যোগ দিয়েছে । 

রায়মল্ল। তুমি তাঁর সংগে দেখা করে বলেছিলে যে, তোমার দাদ! 

€ততোমার সংগে দেখা করতে চাঁয়। 

সৈনিক। দেখা কর! অনস্তব ভেবে তাঁকে সংবাদ দিয়েছিলাম-_ 

তিনি দেখা করলেন না । 

রাঁয়মল্প ॥ আচ্ছ।। এফুদ্ধ বন্ধহয়ন? 

সৈনিক। বন্ধ ত দুরের কথা মহারাণ। | এরই মধ্যে মেবার সীমান্তে 

সৈম্ত শিবির স্থাপন হয়েছে । চিতোর অবরোধ হতে আর বেশী দেরী 

নাই। 
রায় । মন্ত্রি! তিলক চাদ। তোমরা যাও ; যেমন করে পার 

এ গৃহ যুদ্ধ বন্ধ কর, ভ্রাত বিরোধের আগুন নিভিয়ে দাও । 

[ আদিত্যরাও সহ তিলক চাদের প্রস্থান 

বাঃ-বাঃ-চমৎ্কার। ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ থামাবার জন্য সঙ্গ আর পৃর্ধীকে 

নির্বাসিত করলাঁম। মেবার ইতিহাস কদ্দংকিত হবার ভয়ে আমার, 
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কুটি হাত আমি কেটে ফেল্লাম-__কিন্তু ঈশ্বরের সুক্ম বিচারে আবার সেই 
ত্রাতৃবিরোধ দেখা দিলে _ আমাদেরই মধ্যে । 

শম্ৃজী। এর জন্য তে। আপনিই দ্বায়ী, মহারাণা ! 
রায়মল্প। আমিই দোষী! না-না এই অনর্থের মূলে তোরাই । 

ক্ষত বিক্ষত দেহে জয়মল্ল আমার কাছে ন্যায় বিচার চাইলে, আমি 

সরল বিশ্বাসে তাদের ছুটাকে নির্বাদিত করলাম--আঁগে যদি জানতাম, 

বুঝতাম এ তোদের চক্রান্ত, তাহলে আজ এমন ধার! কাল সাপের দংশন 

জাল! বুকে নিয়ে অস্থির হতাম না। না-না কিছুতেই তোকে মার্জন। 
করবে! না । সেই কুচক্রী জয়মল্লকে কারারুদ্ধ করবো-কঠোর দণ্ড দেব। 

শ্তুজী। সে আপনার দণ্ডাজ্ঞার বাইরে চলে গেছে, মহারাণ। ! 
রায়মল্প । এখনো সে আমার অধীন, এখনে! তাকে চিতোর 

সিংহাসনে অভিষিক্ত করিনি । আমার নির্বাসিত কুমার যুগল ফিরে না 

আসা পধ্যন্ত আমিই সিংহাসনে বসে থাকবে! । 

শম্ুজী। আপনিই সিংহাসনে বসে থাকুন- দে আর আসবে না। 
রাশমল্প । আনবে না! কেন আসবে নানা আসার কারণ ? 

শস্ভূজী। কুমার জয়মল্ল অনেক আগেই চিতে।র সিংহাঁসনের মায়! 
, কাটিয়ে এই পৃথিবীর কাছে চিরবিদায় নিয়েছে; তার সংগে এখন 
আর আপনার কোন সন্বন্ধই নাই। | 

রায়মন্্র। কি বল্লি দুম্মুখ--কুমাঁর জয়মল্ল-- 

শভুজী। নিহত-_ 

রায়মল্প । ( লক্ষ দিয় সিংহামন হইতে উঠিয়া) সাবধান শয়তান! 
শত অপরাধে অপরাধী হলেও মে আমার পুত্র । 

শভূজী। সে এখন আর আপনার কেউ নয় রাণা। 

রায়মন্্। সৈনিক দীড়িয়ে কি দেখছ? এখনি এই শয়তানের 
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জিভটা! উপড়ে দাও, না দাড়াও । (কিছু সময় উম্মতের মত পাঁয়চাঁরী: 

করার পর নিজেকে সামলাইয়া, সত্য বল--কে আমার পুত্রহস্তা ? 
সহসা শুরতানের প্রবেশ 

শুরতানি। আমি! 

রায়মল্ল। তুমি! তুমি আমার পুত্র হত্যাকারি! বল তুমি কে? 

শুরতান। তোড়া অধিপতি শুরতান রায়। দিন মহারাণা» 

পুত্র হত্যাকারীকে দণ্ড দ্িন। 

রায়মন্্। উ: | ঈশ্বর এই মুহূর্তগুলে! যেন স্বপ্ন হয়। না না” 

সব মিথ্যা-চক্রান্ত। না-না তোমরা! আমায় এমন করে শান্তি দিওনা ।-- 

আজ আমি বড় ছুর্ববল-_বড় অসহায়। 

, শতৃজী | (ম্বগত:) হাঃ-হাঃ-হাঃ | কীদে কাদে) সবাইকে কাদতে 

হয়, গুধু দান দরিদ্ররাই কীদে না। কীদ--কীদ রায়মল্প! আমিও 

একদিন এমনিধারা কেঁদেছিলাম-_-তোমারই সিংহাসন তলায় দড়িয়ে। 

সেদিন তুমি আমার আবেদন উপেক্ষা করে__মিথ্যাবাঁদী__পাগল বলে 

দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আমি গরীব বলেই না 

আমার কাম! উপেক্ষা করেছিলে । আজ আমি দেখব আর প্রাণ 

ভরে হাস্বো। হাহাহা 17 [প্রস্থান 

রায়মল্প। বলুন শুরতান রায়! কেনকি অপরাধে আপনি আমার 

পুত্র হত্যা করেছেন! আমি রাঁণ! রায়মল্্র। সবাই বলে আমি নিক্তি 

ধরে বিচার করি। শীঘ্র বলুন কেন তাঁকে হত্যা করলেন ? 

শ্রতান। গুনুন মহারাণ!! জয়মল্প আমার কন্ার পানিপার্থা হয়ে 

ওই শভ্ভুজীকে আমার কাছে পাঠায়।. তবে আমার কন্ঠার এক. 

পণ ছিল। | 

রায়মল্প । কিপণ? . 
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'শ্রতান। যে বীর আমার স্বতরাজ্য উদ্ধার করতে পারবে--রন্তা 
আমার বিজয়ীর পুরস্কার স্বরূপ তারই গলায় বরমাল্য অর্পণ করবে। 

রায়মল্ল। একথা জয়মন্্র জীন্তো ? 
শুরতান। হ্যা, মহারাঁণা ! 
রাঁয়মল্ল। সে-কি আপনার হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে স্বীকৃত হয়নি? 
শুরতান। না। মাত্র আমার কন্তার পাঁনিগ্রহণে ইচ্ছুক হয়েছিল ।' 

রায়মল্ল। তাই আপনিও তাকে কন্তা দান করতে সম্মত হননি ? 
শুরতাঁন। সম্মত ন। হওয়ার মত আরও এক কারণ ছিল মহারাণ!| ! 
রায়মল্প। কি কারণ? 

শূরতান। তারাবাই আপনার মধ্যম পুত্র পৃর্থীরাজের বাদগত্া। 
সেই নির্বাসিত কুমার মাত্র একশত ভীলসেনাঁর সাহাযো, আমার শক্র 

পাঠান দলনে সক্ষম হয়েছে । সেই বিজয়ী বীরকে পতিত্বে বরণ করার 
জন্ক আঁশ! পথ চেয়ে কন্তা আমার ব্যাকুল প্রতিক্ষায় বসে আঁছে। 

রায়মল্প । কিন্তৃ---জয়মল্লকে হত্যার কারণ কি? 

শূরতাঁন। শভৃজীর প্রস্তাবে আমি অসম্মত হয়ে তাঁকে বিদাঁয় দিই। 
হঠাৎ গভীর রাত্রের স্থযোগে কুমার জয়মল্প আমার কন্তার কক্ষে প্রবেশ 

করে তাঁকে বেঁধে ফেলে, মেয়ের চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়_- 
ছুটে এসে দেখি, আপনার পুত্র আমার কন্ঠার ধর্মনীশে উদ্ভত- অনস্তো- 
পাঁয় হয়ে তাঁর বুকে বর্শা বসিয়ে দিই। দ্রিন রাঁণা-এইবাঁর আমায় দণ্ড 
দিন। * 

রায়মল্প । আপনার কন্তা এখন কোথায়? 

শুরতান। বিজয়ী কুমার পৃথ্বিরাজের আশাপথ চেয়ে বসে আছে 
রাণা ! | 

রায়মল্প |. শুরভান রায় তৃমি কি শাস্তি প্রার্থনা কর! 
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শুরতান। মৃত্যু ছাড়। আঁমার অন্ত কোন প্রার্থনা নেই, মহাঁরাণা ! 
রায়মন্। বল্তে পার তুমি শুরতাঁন রায়--সিংহাদন বড় ন! 

'সিংহাঁসনের উপর যে বসে সে বড়? তবে কেন মানুষ_-মান্ষের কদর 

না করে অর্থের কদর করে। তুমি আজ চিতোরের রাণার কাছে শাস্তি 

ভিক্ষা করতে এসেছ* কেন ন। তার একমাত্র প্রিয়পুত্রকে হত্য। করেছ 

বলে। কিন্ত তুমি যে একজনকে শান্তি দিয়ে কোটী কোটী লোকের 

নির্যাতনের পথ বন্ধ করেছ। তবু আমি তোমায় ক্ষম। করবে৷ ন।। 

(তোমাকে শান্তি দিতেই হবে। নরঘাতক তুমি-রাপাপুত্র হস্তা তুমি-_ 
এই পুত্র-শোঁকমসন্তপ্ত বক্ষ কিছুতেই তোমায় ক্ষমা করবে না । 

উভয়ের আলিঙ্গন 

শৃূরতান। মহারাণা! মহারাণা! অপরাধের যোগ্য দৃণ্ড দিন, 

গ্তায় বিচার করুন । 

রায়মল্ল। রাণ! রায়মল্লের নিক্তি ধর বিচাঁর--বুঝলে বন্ধু_- 
হাত ধরিয়। গ্রস্থানোদ্যত 

আদিত্য রাওয়ের প্রবেশ 

আদিত্য । পাঁরলুম না মহারাণ। ! বহু চেষ্টা করেও সেনাপতি 

হুর্যযমল্লকে সত করতে পাঁরলুম না। আজই তারা গড় আক্রমণ 

করবে। 

রায়মল্ল । তবে বাহিনী সাঁজাও-রণ দামামা বাজাও । চিতোরী 

বল'তে যে যেখানে আছে আমার নাদেশ জানিয়ে দাও। দেশের দুর্দিনে 
আমার পাশে এসে দাড়াতে বল-যুদ্ধ পরিচালনা করবে৷ আমি নিজে। 

হূর্য্যমললকে শিখিয়ে দেব ষে, বুদ্ধ হ'লেও হাত দুথান৷ এখনে! শিথিল 

হঃয়ে পড়েনি । | 
[ আদিত্য রাওয়ের প্রস্থান 
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এসো এসে! বৈবাহিক দেখবে এসোঃ ভাই আজ কেমন করে ভায়ের, 

রক্ত লালসায় পাগল হয়ে ছুটে আসছে দেখবে এসে । 
[ উভয়ের প্রস্থান, 

তৃতীয় তৃশ্য 
বনপথ 

ররপসাজে তারাবাঈ ও পৃুরাজ। 

পৃথ্থী। এখন উপায় কি তারা! চারিদিকে সৈন্যদের সতর্ক 

দৃষ্টি, চিতোর প্রবেশের ত কোন উপায় দেখছি না । 
তারাবাঈ। তোমার ছদ্মবেশ খুলে ফেল--তোঁমাঁর ন্বরূপ দেখলে. 

সকলেই পথ ছেড়ে দেবে । 
পৃর্ী। ছন্মবেশ তাগেরও যে কোন উপায় নেই। 
তারাবাঙঈঈ। কেন? 

পৃদ্ী। আমি যে নির্বাসিত। তুমি কি জান না তারা,. 
চিতোঁরি প্রাণবলি দেয়-_তবু রাণার আদেশ লঙ্ঘন করে না। তার 

উপর ওরা সব আমারই হাতে গড়া সৈন্য । আমি আর পিতৃব্য ওদের 

যে শিক্ষা দিয়েছি আর আজ ওদের কাছে সে সমস্ত উপদেশের, 
বিরুদ্ধাচারণ ক করে প্রত্যাশা করি? 

তারাবাহঈ । হবে চল ফিরে যাই। পিতা! পিতা ! আর বুঝি 
তোমার সঙ্গে দেখ হল না। তুমি যদ্দি পরলোকে থাক--সেখানে যেন 

জামার এ আল আহ্বান তোমায় ব্যথিত না করে। অনেক 

জ্বলেছ-_আামার মুখ চেয়ে অনেক সহ করেছ । ঘুমাও ঘুমাও -চির- 

শাস্তির কোদল অঘোরে ঘুমাও; আর আমি তোমায় বিরক্ত- 
ক্ষরবো না । 
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পৃথ্থী। কেন অলীক আশংকাকে আকড়ে ধরে এমনি খারা 
সুসড়ে পড়ছে! তারা! ধর্মের মর্যাদা রক্ষায় যদি তিনি শাস্তিই দেন 

তবে তাঁকে কারারুদ্ধ করবেন মাত্র, তার বেশী কোন কঠিন শান্তি 
দেবেন না। 

তাঁরাবাঈ । তোমার কথাই যেন সত্য হয়; আবার যেন তার 

'শ্্েহ কোমল বুকে স্থান পেয়ে চিস্তাতপ্ত বুকের জ|ল। জুড়াতে পারি। 

পৃর্থীরাজ। (অদুরে রঘুয়াকে দেখিয় ) চুপ কর। রঘুয়া আস্ছে। 

রঘুয়ার প্রবেশ | 

খবর কি রঘুয়া? 

রঘুয়া। খবর বড় ভাঁল নয় রাজা! বড় জবর লড়াই বেধেছে-_ 
ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই । 

পৃথ্ধী। লড়াই! ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই । 
রদুয়া। মহারাণার সাথে স্ুরযমলের লড়াই । 
পৃ্থী। রঘুযা, না না এ হতে পারে না। এ মিথ্যামিথ্যা 

সব মিথ্যা--নয়তো! তোম[র শোনার ভুল। | 

রঘুয়া। | রঘুয়া কথনও তুল শোনেন। রাজা! মহারাণার ভারি 
বিপদ, চিতোর গড়ে একটাও সওয়ার নাই । সবাই স্থরজমলের সাথে, 

মিলেছে । আজ রাঁতেই গড়ের ফটক ভেঙে ফেলবে। '।1 
পৃর্থী। বল্তে পার তারা আমি কোমদিক রাখি? একদিকে 

আমার অসহায় বুদ্ধ পিতা, অন্তদ্িকে শিক্ষাদাতা গুরু পিতৃব্য। আমি 

“বেশ বুঝতে পারছি.চিতোর দুর্গে একটীও সৈন্ত নাই, সবাই পিতৃব্যের 
সংগে যোগ দিয়েছে। আমি যদি. একবার সেই সব সৈন্যদলের মাবখামে 

উপস্থিত হই--তাছলে দেখবে ' মুহুর্ভের মধ্যে পিতৃব্যের আশ! 

ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। চিতোরের অর্ধেক সৈন্তকে যে আমি হাতে “গঞ্জ 
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মানুষ করেছি । তার যে আমায় প্রাণের চেয়েও ভালবাসে । বল তার! 
কি আমার কর্তব্য! কি আমার পথ ! 

তারাৰাঈ। তোমাকে পথের নির্দেশ দেওয়ার সাধ্য দাসীর নাই। 

তুমিও যেখানে আমিও পেখানে--আমার স্বতত্ত্র অস্তিত্ব সবটুকু তুমি যে 
লুন্ত করে দিয়েছ প্রভু। 

পৃর্বী। তবে কে বলে দেবে_:কে বুঝিয়ে দেবে--কে আমায় 
তি দেবে কে বড়--জন্মদাতা ন! শিক্ষাণ্ডর' ! 

তারাবাঈ । পিতরি গ্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা । 

পৃথথী। কি--কি বল্লে? 
তারাবাঈ । পিতরি গ্লীতিমাপন্লে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা । এস আমর! 

এই ভীল সৈন্ত নিয়ে ঝশপিয়ে পড়ি রণাঙ্গণে। তোমার পিতার বিপদ 
কি আমার বিপদ নয়? রঘুয়। ! | 

রঘুয়। । মা! 

তারাবাঈ। আজ জীবন পণ করে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে হবে, 
মেবারের অদ্বিতীয় বীর দেনাপতি হুর্ধ্যমল্লের সংগে লড়াই__-পারবে ? 

রঘুয়া। তোর আশীর্বাদে মানুষ তো ছাড়-যমের সঙ্গে লড়াই 
দিতেও রঘুয়া পিছু হট্বে না। 

তারাবাঈ। তবে ছুটে এস দেশের ছেলে--আমার কর্মপথের সাথী 
হয়ে। 

পৃথ্বী। চল--চল রথুয়।। দুর্বার জলোচ্ছাসের মত » নাপিয়ে পড় 
পিতৃব্যের বাহিনীর উপর। খুব সতর্ক হয়ে এ যুদ্ধ করতে হবে-_যেন 
ভায়ের রক্তে ফাগুয়া খেলায় দেশের শ্যামল প্রান্তর লাল হয়ে না৷ ওঠে। 

রঘুয়া। কোন ভয় নেই রাজা! আমরা এমন কায়দায় যুদ্ধ করবে৷ 
যাতে কারু গায়েও আ্চড়টী লাগবে না । শেষ পর্যস্ত ওরাই আসবে 
“আমাদের সঙ্গে চুক্তি করতে। চলে আয়। 

[ সকলে অন্থাম। 
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দুর্গ গ্রাকার 

বালকগণ। গীত। 

আমর! দেশের ছেলে আমরা কিশোর দল। 

আমর! করিব দেশের সেবা, 

সঞ্চয় করেছি মনের বল ॥ 

চলিব সতত সাম্য সাধনে 

বাধিব সকলে খ্রীতির বাঁধনে 

রুখিয়। দড়াব বিপদের মুখে 

হোক ন1 শক্ত যতই প্রবল ॥ 

বিনতির প্রবেশ 

মিনতি । তোরা কি পারবি ভাই? আজকের ছ্জিনে বৃদ্ধ রাণাকে 

রক্ষা করতে? চিতোর গড়ে একটাও সৈন্ত নেই, গড় রক্ষা করবার; 

মত কেউ নেই। 
ঠীনের প্রবেশ 

রঞ্জন। কেনদিদি! আমরা তো আছি। 

মিনতি । তোরা যে বালক ? 

রঞ্জন। বালক হ'লেও দেশের ছেলে। ইতিহাসে আজও উজ্জল 
হয়ে আছে বালক বীরত্বের অমর কাহিনী । 

মিনতি । এতো! রাজপুত পাগনের যুদ্ধ নয় রঞ্জন! এ যে ভায়ে-_ 

তায়ে যুদ্ধ। 

রঞ্জন । আমর ৩ে। কারু রাজ্য ঝেড়ে নেবার জন্ঠ বুদ্ধ করবে। না» 

আমরা রক্ষ! করবো আমাদের রাণার মর্যাদা । রক্ত রঞ্জিত করতে 

দেব ন। দেশের হ্টামল ভূমি । 
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মিনতি । ভূমি ভাবত্তে পারছে! না রঞ্জন, দেশ আজ কোন পধ্যায়ে 
এসে ধ্লাড়িয়েছে! ভাই আসছে--ভায়ের বুকের রক্ত পাঁন করতে । 

রঞ্জন। সেনাপতি ৃত্যমল্ল যতই শক্তিশালী হন্ না কেন আমাদের 
দেখে তার অস্ত্র আপনি ফিরে যাবে । সেনাপতি কঠোর হলেও তিনি, 

মানুষ । 

রঞ্জন। পূর্ধব গীতাংশ | 

মরণে কড়ু ডরিৰ ন। মোরা 

করিব অমৃত সাধন! । 

দাপটে ক।পিবে অরাতি হৃদয় 

হিমাচল হ'তে দিন্ধুজল ॥ 

বালকগণ। চগ্গরে চলরে চলরে চল 

আমর দেশের সহায় সম্পদ 

আমর! দেশের বল ॥ 

[ রগ্রন সহ বালকগণের প্রস্থান 

মিনতি । ঠিকই তো! তিনি মানুষ, তিনি কখনো! এতট! নির্দয় 
হতে পারেন না। আমিও যাব যেমন করে হোক এ যুদ্ধ বন্ধ করবো, 

নয় বুদ্ধ রাণাঁর জন্য জীবন দেব । 
[প্রস্থান 

রপসাজে রারমল্ল ও শুরতাণ রায়ের প্রবেশ 

রায়মল্ল। দেখছ দেখছ, বৈবাহিক, কেমন যুদ্ধ চল্ছে ? কাল হয়তে। 

এরা একসঙ্গে খেলেছে-এক শধ্যায় ঘুমিয়েছে। আচ্ছা--এদের হাত 
কাপছে না? নানা আমায় দ্বেখতে হবে, এ সব অসম্ভব কেমন করে 

সম্ভব হয়। 

শুরতান। এ বিপদ্গ সন্থুল স্থান ত্যাগ করে”চলুন কোন নিরাপদ 

স্থান হতে যুদ্ধ দেখিগে। 
, 
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'রায়মল্প ॥ নিরাপদ! বৈবাহিক! আমার নিরাপদ স্থান একট! 

আছে; কিন্ত তুমিতো আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না 

বন্ধ! সেখানে নিয়ে যেতে পারে একজন- সে ওই বিদ্রোহী দলের 

নেতা হুর্যামল্ল- আমারই সহোদর ভাই ! 

শৃরতান। ওই দেখুন মহারাণ্ি। যুদ্ধের গতি পরিবর্তন হঃয়ে 

গেল-_হূর্ধ্যমল্লের বাহিনী ছু-ভাঁগে বিভক্ত হয়ে গেল । 

রায়মল্প । দেখতো! দেখতো ভাই, হুর্য্যমল্লের অগ্রগামী সৈম্দুল হঠাৎ 

ঈাড়িয়ে পড়লে! না! 

মিনতির প্রবেশ 

মিনতি । শুধু দীড়িয়ে পড়া নয় মহারাণা ! কে যেন পিছন থেকে 
এসে সুর্য্যমল্লের বাহিনী আক্রমণ করলে ! জানিনা, কোন অজ্ঞাত বন্ধু 

চিতোরকে বিপদ মুক্ত করবার জন্য ছুটে এসেছে ! 
[ প্রস্থান 

রায়মল্প। কে আসবে মা! কে আসবে আমার দুর্দিনে, আমার 

বিপদে মাথ। দিতে ? 

শুরতান। ওই দেখুন মহারাঁণা! সেনাপতি হুধ্যমল্লের বাহিনী 

রিপব্যন্ত--ছত্রভঙ্গ | প্রাণপণ শক্তিতে তাঁদের ফেরাতে পারছেন না। 

রায়মল্প। এযে আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। এুদ্ধের সব 

কিছুই যেন আমার স্বপ্র মনে হচ্ছে। আমি আজও বিশ্বাস করতে 
পারছি না যে, আমার ন্নেহের ভাই আমার বক্ষ রক্ত পানের লালসার 
'আমারই মাথার উপর অস্ত্র তুলে ধরেছে। 

পুনঃ মিনতির প্রবেশ 

মিনতি। নিশ্চিন্ত হন মহাঁরাণ। ! চিতোর আজ ঘিপদ মুক্ত। 

রায়মন্প । হুধ্যমল্প কি তবে যুদ্ধ থামিয়ে দিলে? 
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মিনতি। পরাজয় অনিবাধ্য ভেবে শ্বেতপতাঁকা। দেখিয়ে যুদ্ধ বন্ধের 
আদেশ দিয়েছেন । 

রায়মল্প । তুই তাকে দেখেছিস. ম৷ ! 
মিনতি। কাকে বাবা? 

রায়মল্প। চিতোরকে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের হাত থেকে বাঁচিয়ে 

ভ্রাতৃ বিরোধের আগুন নিভিয়ে দিলে! বল মা--বল, তুই তাকে 

দেখেছিস্ ? 

মিনতি। না বাবা। আমি তার কাছে যেতে পারিনি--শুধু দূর 

হতে দেখেছি-_সেই ছুটা পাহাড়ী যুবক-যুবতির অভূতপূর্ব রণনৈপুণ্যে 
রক্ষ। হঃয়েছে রাজার মর্য্যাদা -পরাজিত হয়েছে সেনাপতি শুধ্যমল্ল । 

রায়মল্প ॥ তারা! কি এখনো আছে? 

মিনতি । অনুমান এখনে! তাঁরা চিতোর ত্যাগ করেনি। 

রায়মল্প । চল্--চল্, মিনতি ! আমায় দেখিয়ে দিবি চল, কোথায় 

'সে অজ্ঞাত বন্ধু। বলতো--বলতে! বৈবাহিক, বিজয়ীদের কি পুরস্কার 
দেবো--কি দ্রিয়ে তাদের অভিনন্দন জানাব? 

শুরতান। আমি শুধু ভাবছি) যাদের আমরা জংলী বলে--সভ্য 
সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখি সেই অন্পৃশ্ত জাতির মহাগ্রাণতার 
কথ|--রাজভক্তির কথ! । এই অনুন্ধত সম্প্রদায় যখন জেগে উঠবে তখন 

কেউ আর এদের দমিয়ে রাখতে পারবেনা । সাম্যের দাবী নিয়ে এই 
রাজপুত জাতির পাশে এরাও মাথা তুলে দ্াড়াবে। 

মিনতি । আস্মন মহারাণ1, দেরী করবেন না । 

রায়মল্ল। হ্যা হ্যা, ঠিক কথা বলেছিস মা! চল চল বৈবাহিক 
-্বাদের করুণায় রক্ষা হয়েছে চিতোরের মর্যাদা, চল তাদের অত্যর্থন! 



৬৮ চিভোর গৌরব [ দ্বিতীয় অক্ষ 

করে নিয়ে অসিগে চলো । চল্ মা চল্) তৌফেও বঞ্চিত করবো! 

না কাজের যোগ্য পুরস্কার হতে ! 
[ অগ্রে মিনতি ও পশ্চাতে সকলের প্রস্থান 

পঞ্চম দৃশ্য 

সুর্ধ্যমল্লের শিবির সম্মুখ 
চিন্তামগ্ন সিলাইদির প্রবেশ 

সিলাই। না, চিতোরের কোন সংবাদ পাঁওয়। গেল না। আর 

এদ্দিকেও শল্ডুজীর কোন সংবাদ নেই। প্রথম সে বেশ খবরাখবর' 

করছিল, এখন কদিন দেখছি একেবারে চুপ। কৃরধ্যমল্ল তো পরাজয়, 

অনিবার্ধ্য ভেবে যুদ্ধ বন্ধ করলেন; তিনি যদি মহারাণার কাছে ক্ষমা 

প্রার্থনা করেন- তাহলে তো আর বিপদের সম্ভাবনা থাকলে না । 

কিজ্ঞ আমি তে। আর ক্ষমা চাইতে পাঁরবো ন1। জীবনে সিলাইদি' 

কথনও মাথ হেট করেনি -আর করবেও ন1। 
চিন্তিতভাবে পদচারণার পর 

অথচ একা! আমার দ্বার! এ যুদ্ধ পরিচালনা অসম্ভব । স্ৃর্ধ্যমল্ল ও পৃথ্থী 

ছজনে মিলিত হয়ে অনায়াসেই দিল্লী অধিকার করবে, আমিতো! তাঁদের 
একটী ফুয়ের তরও সইতে পারবে! না। এখন দেখছি এক সৃর্ধ্যমন্পকে 

রাপাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর! ছাঁড়া, আর দ্বিতীয় পথ নেই; তাই বা' 
সম্ভব কি করে হবে! 

চিন্তামগ্ন শ়ুজী় প্রবেশ 

শভৃজী । (ম্বথগতঃ ) গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে। এখনি ওর' 
বুকে ছুরিখান। বসিয়ে দিয়ে আমার জালার অবসান করতে পারি। 

কিন্তু তাঁতে লাভ কি? মুহূর্তেই সব ফুরিয়ে যাবে। মার্জাঁর যেনন। 
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মুষিকের প্রাথ সংহার করে, তেমনি করে তিঙ্গে তিলে জঙ্ধে দঞ্ধে 

মারতে হবে, তারপর- আং-সে কি আনন্দ । 

এমন স্থানে ধীড়াইল যাতে দিলাইধির চোখে পড়ে 

সিলাইদি। (ত্বগত:) আমার এতদিনের গোঁপন 'আশা-স্বপ্র 
কল্পনায় যাকে অমরার সম্পদ করে রেখেছি, এমনি করেই ত! মলিন 

হয়ে যাবে? না, তা হতেই পারে না। (চমকিয়!) কে? 

শভুজী। আমি শভুজী। 

সিলাইদি। কখন এলে-খবর কি? 
শভুজী । বড় ভাল নয় রাজা | আপনি এ যুদ্ধে নিরঘ্য হন, নইলে 

আপনার সমুহ বিপদ । 

সিলাইদি । আমার বিপদের জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি 
নতুন সংবাদ কোন কিছু সংগ্রহ করেছ কিনাঃ তাই বল? 

শতুজী। সিংহাসনের জন্য জয়মল্প যে বড়ঘন্ত্র করেছিল--সমন্তই 

প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 

সিলাইদি। সে যড়যন্ত্রের মধ্যে তুমিও নিশ্চয়ই ছিলে? 

শল্তুজী। আজ্জে হ্যা, তাছাড়া-আমি ঘে আঁপনার অন্ুচর--তাও 

প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 

সিলাইদি। তোমায় বন্দী করেনি? 
শত্তুজী। করেছিল, কিন্তু শুরতান রায়ের অন্থরোধে মহারাণঃ 

"আমায় মুক্তি দিয়েছেন । 

সিলাইদি। জয়মল্প তবে সিংহাসনের আশ! ত্যাগ করেছে? 
শভূজী । সে ত্যাগ করেনি- ঈশ্বর তাকে ত্যাগ করিয়েছেন। 

সিলাইদি। স্পষ্ট বল--এ কথার অর্থকি? 

শভুজী। জয়মল্প নিহত । 
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সিলাইদি। যুদ্ধে? 
শভ়ুজী। না। 

সিলাইদি। তবে? 
শতভুজী। শ্রতান রায়ের কন্ঠ! তারাবাঈকে বলে হরণ করতে গিয়ে-- 

ছিলেন, শ্রতান তাকে হত্যা করেছে। 
দিলাইদি। তাঁরাবাইকে লাভ করতে পারেনি! মূর্থ-_-অপদার্থ। 
শত্তুজী। কাঁজেই। 

সিলাইদ্ি। মূর্খ নয়? রমণী অপহরণ সে তো! বড়লোকের একটা 
খেয়াল ছাড়া অন্ত কিছুই নয়। মূর্খ কিনা, তাই অুতকাধ্য হয়ে শেষে' 
তার অমূল্য জীবনও হারালে ? 

শতুজী। আপনি হলে কি করতেন, মহারাজ ! 
সিলাইদি । হাঃ:-হাঃ:-হাঁঃ! সেটা তুমি তো এই ক' বছর আমাঁর' 

কাছে কাছে থেকে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছ। জয়মল্ল চুরি করবার আগে' 
শূরতানের কাছে অবশ্ঠ কিছু না কিছু প্রস্তাব করেছিল। 

শম্ভুজী। করেছিল। 
সিলাইপি। শুরতান সম্মত হয়নি নিশ্চয়। 
শত্তুজী। না। 

সিলাইদি। আমি হলে আগেই শুরতানকে বন্দী করতুম। 
তারপর সেই দাস্তিক শূরতানের সন্মুথে তার কন্ঠার--(মুখ চুম্বন করিবার 
তঙ্গি দেখাইয়া! ) হাঁঃ-হাঁঃ-হাঃ_সে যন্ত্রণায় মৃত্যু প্রার্থনা করতো। 
হাঃ-হাঁঃহাঃ | বুঝলে-_শত্তুজী! ওটা আমার একটা খেয়াল। নিত্য: 
নতুন ফুলে মধু খাওয়া যেমন ভ্রমরের রীতি- আমার রীতি নিত্য নতুন, 
নারীর সৌন্বধ্য উপভোগ করা। 

শভুজী আত্মসংযম হার অবস্থায় শুরবারি স্পর্শ করিল, 
তারপর নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা! করিল 
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সিলাইধি। ওকি! অমন করছ কেন-স্কি হলো ? 
শভভুজী। না, ও কিছু না মহারাজ! মাঝে মাঝে একটী ব্যথা 

আমার বুকের ভিতর জেগে ওঠে, আমায় কেমন সংযম হারা করে 

দেয়। এখন উপায়? 

সিলাইদি। আমি তো সেই কথাটাই ভাবছি শস্ভুজি ! নুর্ধ্যমল্লকে 
নিহত করার এত কৌশল-_-এত চক্রান্ত সব বৃথাই হলো? সে বেঁচে 
থাকলে আমার যে কোন উপায় নেই। ওই আমার উন্নতির পথে প্রধান 

অস্তরায়। চুপ সুরধ্যমন্তু আসছে না? 
শভূজী। হ্্যা। 

সিলাইর্দি। তুমি একটু অন্তরালে অপেক্ষা কর--দেখি উদ্দেশ্ঠাটা 
কি? 

[ শড়ুঙ্ীর প্রস্থান 

লুর্ধ্যমল্লের গ্রবেশ 

সুর্যামল্ল । এই যে সেনাপতি সিলাইদি ! এখনে! বিশ্রীম করতে 
যাঁওনি? 

[সলাইদি। পরাজয়ের কালি মেখে সুধ্যমন্ন যে বিশ্রাম আশা করেন 
-_ এটা কিন্তু আমার নূতন অভিজ্ঞতা । 

হুর্ধ্যমল্ল । এ পরাজয়ে যে আমার কত আঁনন--ত! তুমি কি করে 

বুঝবে দিলাইদি? শৈশবে যারা আমার ছুই হাটুর মাঝে শ্ীড়িয়ে-_ 
আমার তুঁড়ির তালে তালে নৃত্য করেছে, কৈশোরে যাঁরা আমার কাছে 

অস্ত্র শিক্ষা করেছে--আঁজ তার্দের একজনের কাছে আমি পরাজিত । 

এযে আমার কি আনন্দ তা তোমায় কি করে বোঝাঁবে!? 

সিলাইদি। 'আমিও তো সেই জন্থই আরও আশ্চর্য্য হচ্ছি, শৈশবে 
যাদের কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন--যৌবনে যাঁদের অন্ত্রবিষ্। 
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শিক্ষা! দিয়েছেনস্"আর আজ যাদের জন্ত ভায়ের বিরুদ্ধে অলি খরে ভ্রাতৃ- 

পোহী সেজেছেনত সেই তাদ্দেরই একজন. আপনার বিরুদ্ধাচারী হয়ে 

আপনাকেই আক্রমণ করলে । আর আপমি-- 

হুধ্যমল্প । তাকে ক্ষমা করেছি-কেন করেছি জান? সে শুধু 
'আমাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধরেছে বলে। যত মনে হচ্ছে পৃর্থী আমার সঙ্গে 
প্রতিদ্বন্বিত। করেছে, ততই মন আমার পুজকে তার প্রতি অনুরক্ত 

হয়ে পড়েছে। কি মহান--কি উদারসে কি গৌরব--আমার যে 
সেই পৃথ্বী আমারই শিক্ষায় শিক্ষিত। তুমি উপলব্ধি করতে পারবে না 
সিলাইদি--আমার আনন্দের গভীরতা । এন শিবিরে এস_-আমার 

বিজয়ী শিল্য আমার কাছে জয়ের পুরস্কার নিতে আসছে--তাঁর অভ্যর্থনার 
আয়োজন করিগে এস। 

[প্রস্থান 

সিলাইদি। পূর্থী আসছে, তার অভ্যর্থনার আয়োজন করতে 
হবে কিছুই বুঝতে পারছি ন1- নিশ্চয় এর মধ্যে কোন রহস্য গোপন 
আছে। আর যদি কিছু না থাকে-আমি সেটাকে পূর্ণ করে দেবে! । 

হাতে তালি দিল। শস্ভৃজীর প্রবেশ 

শনভুজী! এ যুদ্ধ বন্ধ হবে না হতে পারে না 

শত্তুজী। কি করবেন স্থির করেছেন? 
সিলাইদি। সবই বুঝতে পাঁরবে ! ওই অদূরে পাহাড়ের উপর ওটা 

কি দেখছে ? 

শড়ুজী ।' একটা মন্দির-- 

সিলাইপি। মন্দির নয়--ওটা আমার গুপ্ত অন্ত্রাগার। ভ্রতগামী 
'অস্বীরোহণে এখুনি ওথানে ঘাও। এই আংটী দেখালেই মন্দির রক্ষক 
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ধতোমায় একশত অশ্বারোহী সৈন্ত দেবে, তাদের নিয়ে তুমি এইখানে 
উপস্থিত হবে। 

অঙ্গুরী দান 

যাঁও-দেরী করে। ন। -- 

শ়ুজী। (অন্ুরী গ্রহণপূর্ব্বক ) যথাদেশ। কিন্ত-- 
[ গ্রস্থান 

সিলাইদি। কোন কিন্তু নেই। পৃথ্বী চিতোরে গেছে- রাতের 
মধ্যে ফেরার কোন আশাই নেই, এই সময় টুকুর ভেতর আমার করনীয় 

কাজগুলি অনায়াসেই সেরে রাখতে পারবে। | 
গীত কে চারণের প্রবেশ 

চারণ। গীত । 

তোমার আশার মুখে পড়বে ছাই। 

বালির প্রাসাদ-_যাঁবে ধ্বসে 

আর তো বেশী দেরী নাই। 

হুখ ভেবে কেন হুঃখ বরণ, 

ডাঁকছ মিছে অকাল মরণ । 

নিজের হাতে গর্ত খুড়ে_ 

পড়িননি তাতে ভাই ॥ 

[ প্রস্থান 

সিলাইদি। পাগল কি আর গাছে ফলে? কিন্তু ও আমার মনের 

কথ। কি করে জানলে? দেখতে হচ্ছে কে ও ছদ্মবেশী, ওঃ--বড় তুল 

হয়ে গেল--শেষ করে দেওয়াই উচিত ছিল । 

| [প্রস্থান 



বন্ঠ দৃশ্য 
দরবার গৃহ 

কুমারীগণ 

হুসজ্জিত সিংহাসন, বক্ষটা পুম্পসাল্য শোভিত ছিল; কুমারীগণ গাহিতে ছিল/ 

নাচের তালে তালে সিংহাসনট! ফুলে সাঁজাইতেছিল । 

কুমারীগণ। গীত । 

আরতি প্রদীপ জালি আখির তারায়। 

প্রেমের কুহুম গাখি প্রণয় লুতায় ॥ 

ঢালি নয়ন কলস জল, 

ধুয়ে দিব পদতল, 

বতনে রেখেছি চনন মালা 

সপেছি জীবন তোমারই বন্দনায় ॥ 
কেটে গেছে ঘোর অমানিশা, 

নবীন জাগাতে এসেছে উষা 

দুর কর অলসত। ছাড় জড়তা 
ফুলের ভূষণে সাজাও, বিজয়ী দেবতায় ॥ 

[ পরস্থা 

রাণ! রায়মল্প ও তারাবাঈয়ের প্রবেশ 

রায়মল্প ॥। ওই দেখ ম1!! বিজয়ী বীরের পুরস্কার আয়োজন 
সিংহাসন দেখাইলেন 

তারাবাঁঈ। বিজয়ী পুত্রের এই কি উপযুক্ত পুরস্কার বাবা? 
রায়মল্ল । হ্যা মা! 

তারাবাঈ । এ ছাড়। আর কি অন্য কোন পুরস্কার ছিল না বাঁ! ?" 
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রায়মল্প । এ ছাড়া তাকে দেওয়ার মত পুরস্কার আর তেো। আমার 

কিছুই নেই মা। ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রীদের চক্রান্তে ভুলে আমি তাকে রাজ্য 
হতে নির্বাসিত করেছিলাম । কিন্তু নির্বাসিত কুমার আবার নিজ বাহু- 
বলে আজ এ রাজ্য অধিকার করেছে--এযে তার ন্াষ্য গ্রাপ্য। 

তারাবাই। যুদ্ধ জয়ের গৌরবটুকু ছাড়া তিনি তো নিজের জন্ত 
কিছুই রাখেননি বাব! ! 

রায়মল্ল। বিনা দোষে যে শান্তি দিয়েছিলাম ; তারও তে। একটা 
প্রায়শ্চিত্ত চাই মা । 

তারাবাঈ। কি প্রায়শ্চিত্ত বাবা ? 
রায়মল্প । তোদের দুজনকে এই সিংহাসনে বসিয়ে আমি জচ্মের মত. 

মেবারকে অভিবাদন করবে৷ । 

তারাবাঈ। আর তিনি যদি আপনার দেওয়! দান গ্রত্যাথ্যান, 
করেন বাবা? 

রায়মল্প । এই অতুল এরশ্ব্য--সম্মান--সে প্রত্যাখ্যান করবে! 
আমি নিজ হাতে তুলে দিচ্ছি--তবুও সে প্রত্যাখ্যান করবে ! 

তারাবাঈ। কেন করবে ন! বাবা! এ সিংহাঁসনে তাঁর অধিকার: 
কি? 

রায়মন্ত্র। বিজয়ীর ! 

পৃর্বীরাজের প্রবেশ 
পৃথ্থী। দেনাপতি রাজ্য জয় করে রাজার জন্ত-_নিজের জন্ত নয়। 
রায়ম্্র। আমি রাজ্যের দায়িত্ব ত্যাগ করেছি ; আর তুমি রাজাশূল্ট' 

রাজ্য জয় করেছ । 

পৃর্থী। সে আমার নিজের জন্ঠ নয় বাঁব।! 

রায়মল্ল॥। তবে কার জন্ত জীবন পণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলে ? 
পৃদ্বী। দাদার জন্য । 
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রায়মল্প । পূথ্বী! সেকি আর আসবে? সেকি তার এই বুদ্ধ 
পিতাকে ক্ষমা করবে ; ওরে সে আর আলবে নাঃ দে যে অদ্ভিমানভরে 

চলে গেছে। 

পৃর্থী। ছুঃখ করবেন না বাবা! দাদা আমার অবিবেচক নয় 
নিশ্চয়ই সে ফিরে আসবে । 

রায়মন্ত। তবে তোকে কি দেবো? (তারার প্রতি) বলতে পারিস 

আঁ! আমার বিজয়ী পুত্রকে কি পুরস্কার দেবো ? 

তারাবা্ঈী। আপনার পদধূলি--আনীর্বাদ-_ল্সেহ চুম্বন | 

রায়মল্প। মা! এখন তুই সন্তানের ম। বলে পরিচয় দিতে পাঁরিস্নি, 
সন্তানের মর তুই কি করে বুঝবি বল? সন্তান যখন বুকে ছুরি ধরে 

_তথনও সে পিতার স্নেহাশীর্বাদে বঞ্চিত হয় না? আশীর্বাদ--. 
ন্নেহচুন্বন--সে কি আজ নৃতন করে দিতে হবে ? 

ব্ক্ষ বর মুক্ত করিয়৷ দেখাইল, একটা মুক্তাহারে সঙ্গ ও 

পৃ্থারাজের [ত্র অঙ্কিত অবস্থায় ঝুলিতেছিল। 

এই দেখতে মা-_কাদের ছবি ? নির্বাসনে দিয়েও বুকে রেখে দিয়েছি । 

গোঁপনে ছবি ছুটীকে চুম্বনে, চুম্বনে ভরিয়ে দিই--আর কাতর কণ্ঠে 

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে,ছে ঈশ্বর! একবার এই ছবি দুটা 
সজীব হয়ে আমায় বাব] বাব! বলে ডাকুক। 

অ।দিত্যরাওয়ের প্রবেশ 

আদিত্য । মহারাণ]! 

রায়মল্লু। মহারাণা বলে থামলেন কেন, বলুন কি হ'য়েছে? 
আদিত্য । বিপদ আরো ভীষণ মুত্তিতে ঘেখ! দিয়েছে। 
রায়ষল্ল । বিপন্দ! এখনে। বিপদ! এততেও আমার পাপের 

প্রায়শ্চিত্ত হয়নি ? বলুন শিগগির বলুন কি হয়েছে? 



ষ্ঠ দৃশ্য ] চিভোর গৌরব ৭৭ 

আদিত্য । হুরধ্যমল্লের সৈন্তদল, শ্বেত পতাঁকাঁর অবমাননা করে, 
আমাদের সেনাদলকে অতকিতে আক্রমণ করেছে। 

পৃর্থী। একি অন্তায় যুদ্ধ! পিতৃব্যের একি অন্তায় আচরণ 
যাঁন, সৈশ্ঠাধ্যক্ষকে প্রস্তুত হ'তে বলুন। আমি এখুনি যুদ্ধ যাত্রা করবে! । 

[ রাণাকে অভিবাদনাস্তে আদিত্যরায়ের প্রস্থান 

হায় পিতৃব্য! আপন] হতেই আজ বাগ্লাকল কলঙ্কিত হয়ে গেল । 
কেআছ? আমার ঘোড়া । এস তাঁরা, আর 'দরী নয় মুহূর্ত বিলশ্ষে 

সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। 
[ প্রস্থান 

তারাবাঈ । চল ছুটে চল, স্বামি! এ অন্তায়ের প্রতিকার করতে ।' 
এই ভ্রাতৃঘাতী রণের মূলোচ্ছেদ করতে । 

রায়মন্ত । তুই কোথায় যাবি মা! তোর ননীর মত দেহে অস্ত্রের 
ঘা সইবে কেন? 

ভারাবাঈ । তুলে যাঁবেননা বাবা! আমি পদ্মিনীর দেশের মেয়ে । 
[শ্রস্থান 

রায়মল্ল। ভাই ভায়ের বুকের উপর ছুরি তুলে ধরেছে--পিতা: 

সন্তানের তরবাঁরির লক্ষ্যস্থল হয়েছে--আঁর ওই নীল যবনিকাঁর আড়াল 

হতে ঈশ্বর এই দেশটার উপর পুম্পবৃষ্টি করছেন! বাঃ চমৎকার 
বিচার। যাই যাই, ছুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে আমার বিজয়ী পুত্র, 
আর বধু মায়ের রণ কৌশল দেখিগে । [ ওস্থান 



তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম দৃশ্য 

রণস্থলের অপরাংশ 

মিনতি আপন মনে গ।হিতেছিল 

সমিনতি। গ্বীত। 

প্রাণ বাতায়নে দেখি প্রিয়তম 

তোমার মুরতি খানি। 

মতত বাজে গে। কানে 

তোমার অমিয় মধুর বাণী 

যেদিকে তাঁকাই-_শুধু নাই নাই 

এ শুঙ্ঠ পরাণে সদ ফিরে ফিরে চাই, 

আজি দিশেহারা কোথা ফ্ুবতারা 

কোথা সাথী-- 

পথহারা আমি একাকিনী ॥ 
শ্ভূজীর প্রবেশ 

শল্ভুজী। মিনতি ! 
মিনতি । বাব! 

শল্তুজী। ওদিকে যাসনি মা! ফিলাইদির দৃষ্টি এড়াতে পারবিনি। 

ওই ঝেৌাপটার আড়ালে একটু অপেক্ষা কর-_এখনি তার সঙ্গে দেখা 

হুবে। সিলাইদির চক্রান্তের কথা তাকে বলতে ভূলিস্না। কোন 

ভয় নেই ; ছায়ার মত আমি তোর কাছে কাছেই থাকবো, যদি দরকার 
হয় প্রাণ দিতেও ইতঃস্তত করবো না । যা" 

[ মিনতির প্রস্থান 



প্রথম দৃশ্য ] চিভোর গে রব ৭৯ 

€কুচক্ী শয়তান! তোর সকল আশাই নিক্ষল করে দ্বেবে!। ওই না 
সূধ্যন্্ এইদিকেই আসছে! সরে যাই-_ 

[ প্রস্থান 

জূর্যযমল্লের গ্রবেশ 

ধামল্ল। মিলনের মধু বাশী বাজাতে না বাজাতেই অস্ত্রের বঙ্কারে 
তার গল চেপে ধরেছে । না না আমি কাউকে ক্ষম। করবো না । 
মিনতির প্রবেশ। 

মিনতি । ক্ষম। করুন| ক্ষমা আপনাকেই করতেই হবে! এহত্যা 
যজ্ঞ বন্ধ করুন। আত্মঘাতী কলহের অবসান ঘটুক । 

হুর্য্যমল্ল । কে! মিনতি তুই? 

মিনতি । হ্যা, হতভাগিনী মিনতি আমি! মেবাঁরের ভাগ্যচক্র 

আপনার করতলগত তাঁকে রক্ষা করুন। কুচক্রী শঠ প্রবঞ্চকের হাত 

থেকে মেবারকে রক্ষা! করবার জন্ ভ্রাতৃদ্রোহী সেজেছেন। আজ আর 

এক লম্পট তার পাঁপম্পর্শে মেবার সিংহাসন কলঙ্ষিত করতে চায়। 

হে মহাজ্ুভব! মেবারকে রক্ষা করে__সিলাইদ্দির সিংহাসন লাভের 

আশ! ভেঙ্গে চুরমার করে দিন। মেবাঁরের মাটীতে বাপ্লাকুলের অমর 
ইতিহাস্ গৌরব মগ্ডিত করে তুলুন । ূ 

সুর্ধ্যমল্ । তুই কি বলছিস মিনতি! সিলাইদির সিংহাসন লাভ 
আশ! এযে আমার বিশ্বাস হয় না ম! ! 

মিনতি । বিশ্বাস না হয় এখনি আমার সংগে আনুন, আমি 

"আপনাকে বুঝিয়ে দেবো-_তার গু রহস্য প্রকাশ করে। 
ুধ্যমল্ল । চল-চল-। আমায় দেখতে' হ'য়েছে মানুষ কতটা! 

"অকৃতজ্ঞ কত বড় বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে--? 
4 

[ উভয়ের প্রস্থান 
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সিলাইদি ও শড়ুজীর প্রবেশ। 

সিলাইদি। কে গেল হৃরধ্যমল্লের সংগে? 
শত্ভুজী। কোন সর্দার টর্দার হবে। 

সিলাইদি। অন্ধতুমি। আমি দেখেছি-_-এক সৌন্দর্ধ্যময়ী নারী 
পিঠে তার এলিয়ে রয়েছে কাল চুলের গোছা!। «সারা দেহে খেলে 
যাচ্ছে যৌবনের ভাছুরে জোয়ার, তুমি একবার সন্ধান নাও শ্ভূজী, কে. 
ওই রূপবতী নারী? 

শতুজী । বেশ, আপনি তা হলে এইথাঁনে একটু অপেক্ষা করুন, 
আমি এখুনি সন্ধান নিয়ে আসছি। .. [শরস্থান 

সিলাইদি। কে কেও-_তারাবাঈ। হ্যা-স্ট্যা-সেই তো৷ বটে। যুদ্ধ 
করতে করতে এদিকে একাকী এসে পড়েছে, এই সুযোগে বন্দী 
করতে হবে। 

মুক্ত অসিহস্তে তারাবাঈয়ের গ্রবেশ 

তারাবাঈ । অন্ত্র ফেলে দাও, তুমি আমার বন্দী ! 

সিলাইদি। যে মুহূর্ডে তোমায় দেখেছি, সেই মুহূর্তেই তোমার: 
রূপের শিকলে বন্দী হয়ে পড়েছি তার! ! 

তারাবাঈ। সাবধান পাঁপি! ম! বলে সম্বোধন কর। 
সিলাইদি। তবে রে শয়তানি ! 

উভয়ে যুদ্ধ, তারাবাঈ সিলাইদির অস্ত্র কাঁড়িয়া লইয়। বন্দী করিল 

তারাবাঈ। চল সেনাপতি দেখিয়ে দেবে চল, কোথায় সেই 

ভ্রাতৃদ্রোহী হৃরধযমন্ল। 

সিলাইদি। যদি ন! দিই? 
তারাবাঈ। তাহলে এই বর্শা ফলক তোমার বুকে আমুল বসিয়ে; 
11 

রা সিলাইদির বক্ষের উপর বর্ণ! ধরল 
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বল। কোথায় সেনাপতি হৃুর্ধ্যমল্ল ? | 
সিলাইদি। (শক্কিতভাবে ) না-না, আমায় মেরো! না, চল আমি 

এখুনি দেখিয়ে দেবো চল-- | 
তারার পশ্চাতে যাইতে যাইতে তারার অজ্ঞাঁতে তাঁর 

শয়তানী মাথ| হানি চকিতে ফুটিয়া মিলাইয়। গেল 

দ্বিতীয় দৃশ্য 
পার্বত ও ভূমি 
মিনতি ও হ্তর্য্যমন্ 

মিনতি । ওই দূরে পর্বতের উপর কি দেখছেন ? 
নু্ধ্যমল্ল । একটা মন্দির । 
মিনতি । ওই মন্দিরই সিলাইদির গুপ্ত অস্ত্রাগার। ওইখানেই 

সিলাইদির পাঁচ হাজার স্তুশিক্ষিত সৈম্ত লুকিয়ে আছে । 

হুরয্যমল্প । তবে কি সিলাইদি, ওইখাঁন থেকেই সৈম্ত নিয়ে এসে 

পৃথ্বিরাজকে আক্রমণ করেছিল ? 

মিনতি । হ্যা। 

শূর্য্যমল্ল । আজ সকালেই যদি এ খবরটা দ্িতিস মা, তাহলে 
এক একটী করে আমার পাঁজরাগুলি খসে পড়তো না । ওঃ ! বিন! 

যুদ্ধে তার৷ প্রাণ দিয়েছে, পণ্ডর মত মরেছে । 
মিনতি । দুর্ভাগ্য আমার, দুর্ভাগ্য মেবারের, যে শত চেষ্টা করেও 

সময় মত আপনার কাছে সংবাঁদট। পৌছে দিতে পারিনি । 

হূর্য্যমল্ল । চুগ! গা অন্ধকারের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে কার 

যেন পদশব শোন! যাচ্ছে না! 
ঙ 
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ধীরে ধীরে চতুদ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে শী প্রবেশ করিল, 
পশ্চাৎ হইতে হুর্য/মল্ন শুজীর অন্থ কাঁড়িয। লইলেন 

গুর্যমন্প । শিগগির মন্দিরের গ্রবেশ পথ দখিয়ে দাও, নইলে আমি 

তোমায় হত্য। করবো । | 

শতুজী। সেনাপতি! ওই মন্দির সিলাইদির গুপ্ত অস্ত্রাগার ; অন্তর 
সজ্জিত অবস্থায় বহু সৈম্ত ওখানে অপেক্ষা করছে। আপনি একা, 
আপনার পক্ষে ও জায়গাট নিরাপদ কি না তা আপনি নিজেই বিবেচন! 

করে দেখুন । 
নুর্য্যমল্ল । তবে উপায়? 

শভৃজী। আমাকে বিশ্বীসকরা। সিলাইদির ওই গুপ্ত অস্ত্রাগার 

আমি ধ্বংস করে দেবো। 

হুর্যমল্প । হাঁঃ-হাঃ-হাঃ। 

শত্তৃজী। হাঁসির কথ! নয় সেনাপতি ! সিলাইদি অন্য দেশ থেকে 

বহু অস্ত্রশস্ত্র, তিনটা কামান আনিয়ে গোপনে রেখে দিয়েছে; এ ছাড়া 
একটা প্রকাণ্ড বারুদের শ্পও ওর মধ্যে আছে। 

হুর্য্যল্ল । বুঝলুম। কিন্ত তুমি এক! তা নষ্ট করবে কি করে? 

শল্তুজী । একটা মাত্র আগুনের ফিন্কির সাহাঁষ্যে। ওর সমস্ত 
রণসস্ভার নিমিষে ছাই করে তার আশা! আকাজ্জার চিরসমাধি নির্মাণ 

করেদেব। আপনি শুধু আমায় বিশ্বাস করুন- আপনার সঙ্গে 

বিশ্বাসঘাতকতা কোন দিনই করিনি । 

হুর্য্যমল । যদি কর। 

শভভুজী। অর্ধেক মাটীতে পু'তে কুকুর দিয়ে খাওয়াবেন--গাছের 

ডালে লট-কে দিয়ে জীবন্ত দ্ধ করবেন। শুধু একবার-_-সেনাপতি শুধু 
একটী বারের জন্য আমায় বিশ্বাস করে ছেড়ে দিন। 
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ু্ধ্যমন্ন। তোসাকে বিশ্বাস? গোখরে। শাপকে ফুলের মাল ভেবে 
শালায় পড়বো? 

শ্ভুজী। তবু আমায় বিশ্বাস করুন। দেশের অত্যাচার--য়াজার 

অবিচার আমায় রাক্ষস সাজিয়েছে ; তবুও আমায় বিশ্বাস করুন-_-আমি 
আপনাকে সাহায্য করবে! । 

হুর্যযমল্প। কিসাহাযা করবে? না, ওসব নয়-তবে এক সর্ভে 

'তোমায় বিশ্বাম করতে পারি। 

শভভুজী। কি সর্ত? 

হুর্য্যমল্ল । তোমার মেয়ের জীবন মরণ নির্ভর করবে তোমার কাজের 

উপর। রাজী? 

শভুজী। রাজী। 

হুর্য্যমল্প । বেশ--তবে যাও | 
[শস্তুজীর স্থান 

তারাবাঈ। (নেপথ্যে) কই কতদূরে? 
সিলাইদি। ( নেপথ্যে ) বেশী দূরে নয়--এসে পড়েছি। 

নুরধ্যমল্ল । সিলাইদির কঞ্ঠস্বর না? এই দিকে আসছে--আয় ম| 
আমর! একটু আড়াল থেকে দেখি--পাপিষ্ঠ আবার কি নূতন কৌশল 
আবিষ্ষার করেছে। 

[ উভগ্নের প্রস্থান 

পিলাইদি ও তারাবাঈয়ের প্রবেশ 

দিলাইদি। এই মন্দির প্রবেশ পথ! (ম্বগতঃ ) কোন রকমে 

একবার মন্দির মধ্যে নিয়ে যেতে পারলে হয়।--তারপর বুঝবে! নারী 

ভুমি কত দূর চতুর! । 

তাঁরাবাঈ। সত্য বলছেন, তিনি এই মন্দিরে বান করছেন? 
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সিলাহিদি ॥ নিশ্চয় করছেন। ন1 করেই বা উপায় কই --পরাজয়ের 
কালি মুখে মেখে কি করে লোকসমাজে মুখ দেখাবে বলুন ? কাজেই 

এইটাই তার পক্ষে নিরাপদ আশ্রয়। 
সুর্ধামল্ের পুনঃ প্রবেশ 

নুধধ্যমল্ল। ঠিক বলেছ সিলাইদি। লোক সম্গাজে আর এ মুখ 
দেখানো চলে না। 

সিলাইদি | য্যা-নুর্য্যমন্ল ! 

হুর্যমল্ । চমকে উঠোনা-_আমি সেই ভ্রাতৃদ্রোহী-দেশদ্রোহী 
সুর্যমল্ল । চতুর রাজনীতিজ্ঞ বলে আমার একট! নাম ছিল» সে গৌরব- 
মুকুট খসে পড়েছে; এখন নিজের পরিচয় দিতে লজ্জায় মাটির কোলে 

নুকোতে ইচ্ছে হচ্ছে। 
হঠাৎ কামান গর্জন করিয়! উঠিল ও দুরে আগুনের শিখা দেখ! গেল 

সিলাইদি। এ'যা-কি হলো? নানা, এ হতে পারে না-সব 

মিথ্যা--সব স্বপ্ন । 
হুধ্যমল্ । স্বপ্ন নয়_সত্য! নুর্ধ্যমল্লের চোখে ধুলে! দিয়ে মেবাঁর 

সিংহাসন লাভের আশায় তুমি যে আয়োজন করেছিলে-_ তোমার সারা- 

জীবনব্যাপী সেই সাধনা আজ ব্যর্থ হয়ে গেল। গৃহ বিবাদে চিতোর 
দুর্বল ভেবে সিংহাসনের দিকে হাত বাঁড়িয়েছিলে না? 

সিলাইদি। আমি ! 

হুর্য্যমল্প । হ্যা-হ্যা, তুমি! নিজেকে বুদ্ধিমান ভেবে যে চাল 

চেলেছিলে--তা' এক বোরের চালেই মাঁৎ হয়ে গেল। 
সিলাইদি। হৃর্য্যমন্ ! 

ব্যাতত্রের মত গর্জন করিয়! শুর্ধ্মপ্রকে আক্রমণ 

করিতে গিয়া নিজেকে সামলাইয়| লইঙেন 

না--না। আপনাকে হত্যা করে আমার লাভ কি! ধাই যাই দেখিগে 
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আমার অস্থিগুলো কেমন করে পুড়ছে-_ কেমন করে পুড়ছে । আমার 

বুকের রক্ত আগুনে কেমন ফুলে ফুলে গঞ্জে উঠছে দেখি গে যাই। 

সুর্ঘযমলল । 

তারাবাঈ | 

[ উদ্মাত্েয় মত প্রস্থান 
পরিচয় তোর নাহিকে। গোপন 

আমার সকাশে । বল মাগো, কেন এলি ! 
চিতোর অন্দর ছাড়ি এই রণস্থলে? 

বাধিতে যগ্তপি বান আমায়) 

বাড়াইয়। দিমু দুটি কর-_ 

পাওতে। জননী পরায়ে শৃঙ্খল । 

এই বাহু এতদিন 

আসিছে রক্ষিয়া মেবারের গৌরব গরিম। 
অরাতি কবল হতে তুচ্ছ করি আপন জীবন। 
আঁজি রণ অবসানে 

ক্ষীণ বাহু হীনবল--স্থবির এ দেহ 

গুরুভার বহনে অক্ষম, 

সকাতরে মাগিছে বিরাম । 
ওগো ! সমর সম্রার্তি-_ 

রণক্লাস্ত সম্তানে তোমার দাও গে বিশ্রাম । 
ধাতার স্থজিত এই শ্যামল। ধরণী, 

বন্তাশ্োতে-ভূমিকম্পে 

ছড়খার হয় যাবে 
কে দোষে ধাতারে দেব? 

তুচ্ছ করি আপন জীবন জাতির কল্যাণে, 

গড়িয়া মেবার তৃমি 

দিয়েছেন তারে যেই অমূল্য সম্পদ । 
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রণসাজে সাঁজি এসেছিন হেথ! 

নারী লাজে দিয়। জলাঞ্জলি ; 

রক্ষিতে সে মেবার গৌরব । 
অজ্ঞান বালিক! ভাবি মার্জনা করিয়া মোরে, 

যান দেব--যথা বায় আথি। 

সুূর্য্যমল্প । সস্তান সমীপে আসা লাজ কি মা তোর ? 

অন্নপূর্ণা -_ জগদ্ধাত্রী তুই ! 
পাপের দলনে ধর্ম প্রতিষ্ঠায় 

শোঁণিত পিয়াসী এই মেবাঁর ভূমিতে 

শাস্তি বারি করিতে সিঞ্চন 

মানবী বূপেতে মাতা অবতীর্ণ! তুই ! 

ক্ষমা কর--ক্ষমা কর মাগো ভ্রাতৃদ্রোহী-- 

দেশদ্রোহী--অধম সম্তানে। 
তারাবাঈ | কন্ত। পাশে চাহি ক্ষম।, 

ফেলিবারে চান তারে নরক মাঝারে? 

করুন আশীষ দেব 

রক্ষিবাঁরে পারি যেন চিতোর গৌরব। 

হুর্য্যমল্ল । আশীর্বাদ করিগে! জননী, 
বাসন! তোর হউক পুরণ। 

পৃথীর প্রবেশ 

পৃর্থী। কাকা-কাকা ! 
সুরয্যল্লের পদধূলি গ্রহণ 

হুর্্যমল্ল । কে রে ঢেলে দিলি কাণে মোর অমিয়ের ধারা 

নীরব বীণায় কত বর্ষ পরে, 

উঠিল সহসা মধুর বঙ্কার। 
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ওরে পৃর্বি। ওরে আয় আয়, 

বুকে আয় মোর 

আলিজন 

কে আছ কোথায় সাজাও শিবির 

জালো! দীপাঁলোক, বিজয়ী কুমার 

আজি এসেছে ফিরিয়। আপনার দেশে । 
আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় পৃ্িকে লইয়। 

প্রস্থান । তারার গশ্চাৎ অনুসরণ 

তৃতীয় দৃশ্য 

রাজপথ 

আপন মনে গাহিজে গাহিতে পথচাগীর প্রবেশ 

পথচারী | গীত। 

জাগার দিন এলে! রে ভাই এবার জাগতে হবে সবে। 

নীচের লোকের বুঝতে ব্যথ। নেমে আসতে হবে ॥ 

স্বার্থ ছেড়ে আয় না! চলে মণি কোঠার গরম ভুলে 

আভিজাত্যের অহমিকা রাখ না শিকেয় তুলে। 

নইলে ভাই স্বাধীনত। পরে কেড়ে নেবে-.. 

তোদের ধংস হ'তে হবে॥ 

তাভিমানের কানন! ভূলে 

কাজ করবি আয় দিলে জুলে 

কুষাণ শ্রমিক মিলেরে ভাই 

এক তারে গলা সাধতে হবে। 
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যারা নিজের দেণকে ডুথা রেখে 
পরের দেশে বোড়য় নখে 

ছাড়ে শাস্তি বাণী ল্ব৷ গলায় 

এবার তাদের সমঝে চলতে হবে॥ 

[প্রস্থান 

তিলক চাদের এবেশ 

তিলক । এ আবার কি বলেরে বাব? মোটা চাঁল সরু চাল 

এক করতে না পারলে দেশের স্বাধীনতা থাকবে না। তবে কি যুদ্ধ 
লেগে গেল । হু", লাগলো ই তে! বটে--ছোডাগুলোও দেখছি বীরদর্পে 

হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে এইদিকে আসছে । ন|। একটু গা আড়াল 
দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে হ/য়েছে। [ পস্থান 

অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় তকে রাজপুত খালকগণপহ রঞ্নের প্রবেশ 

বালকগণ। গীত। 

আমর! মায়ের বীর সম্তান। 

মরণ আহবে ড'রব লা মোরা 

দেশের সেবায় করেছি আপন দান। 

রগ্রন। কুষণ ফলায় ক্ষেতে ফসল 

অমিক করে নান। কাজ 

শক্তিণালী গড়তে দেশ 

তারাও সপেছে প্রাণ | 

ব: কগণ। সবাই করে দেশের কাঁজ 

সবাই দেশের সন্তান 1 

[5লক চাদের প্রবেশ ৃ 

তিলক। বলি বাবা খদে সৈন্য সেনাপত্তির ঝাক। তোমরাই 
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বদি বড় বড় বুদ্ধ জয় করে ফেল। তাহ'লে আমাদের মত মানুষ গুলে। 

করবে কি? 

রঞজন। আপনার! মানুষ নন বয়স্থয মশাই ষাঁড়ের নাদ। আপনাদের 

কাছে দ্বেশ কোন আশাই রাখে না । 

১ম বালক। আমর! আপনাকে থরচের খাতায় লিখে দিয়েছি । 

তিলক । তবে কি আমাদের কোন কাজই নেই? 
রঞজন। .আছে বৈকি, মোনাহেবি করা আর মদ 'খাওয়া। 

আপনার! হলেন বর্তমনি সমাজের ছোঁয়াচে রোগ । আয় ভাঁই। 

| | বালকগণ সহ প্রস্থান 

তিলক । কালে কালে হ'লেো কি! কালকের ছেলে তেতুল 

তল! দিয়ে গেলে দূই জমে যাঁয়, তাঁরাও কিন! আমায় ঠাট্টা! করে গেলো! । 
মোফাহেব- ছোঁয়াচে রোগ । মোসাহেব-_-মোসাহেব করতো! আটকুড়ির 

বেটার । যার মোঁসাঁহেবি করছিলুম--সে তো কাৎ--পপ্বিরাজ ওসবের 

ধার ধারবে না। এখন উপায়! 

শন্তুজীর গুবেশ 

শৃজী। আমার শরণাপন্ন হওয়া । 

তিলক। মানে! 

শভুজী। যেমন চাকরী করছিলে তেমনি চাকরী দেব। 

তিলক । মাঁপ করবেন মশাই । ও কাজটায় আমায় তত স্পুহা নেই । 
তাছাড়৷ মোসাহেব পোষার মত লোক চিতোরে আর একটীও নেই | 

শভুজী। আছে আছে, তুমি দেখতে পাওনি। 

তিলক । খুব দেখেছি মশাই, দেশের : ছ্াওয়৷ বদলে গেছে | 

€তাষামদের যুগ চলে গেছে । 
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শত়ুজী। ভুল বুঝেছো। যতদ্দিন সুবিধাবাদী সম্প্রদায় থাকবেস» 
ততদিন থাকবে তোষণ নীতি। তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় এক টুকরো 

ফুটীর লোঁভে দেখিয়ে তার! মানুষকে করছে পা-চাট। কুকুর। মানুষ 
যেদিন নিজেকে উপলদ্ধি করার মত দৃষ্টি শক্তি পাবে, সেইদিনই 

খোসামুদের দলকে লাখি মেরে দূর করে দেবে। 

পদাধাত 

তিলক । (লাঁফাইয়! ) ওরে বাপরে দিলে বুঝি আমাকেই বসিয়ে । 
শত্তুী। পচা মড়াকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করবে-_-কিন্ত 

তোমাদের মত মানুষগুলোকে আর ওই রক্ত শোষার জাতকে ছু তে ঘেন্না 

করবে। 
তিলক। তামুখ পাতেই বিলক্ষণ অনুভব করছি। পথে ঘাটে 

ছেলেমেয়ের দল টিটুকিরি দেয়, কুলের বৌর! ঘোমটার ভিতর থেকে 

আঙ্গুল দেখিয়ে বলে--ওই যায় সেই পা চাটা লোকটা। দোহাই 
মশাই ! লাঞ্চন। গঞ্জন।র হাত থেকে আমায় বাঁচান-ওই কাজটা বাদ 

দিয়ে একটা হালক! গোছের চাকরী দিন। 

শতুজী। তুমি কি রকম চাকরী চাও ? 
তিলক। ধরুন, যাতে দেশের ছেলেগুলোর টিটুকিরি দেওয়ায় পথ, 

বন্ধ হ;য়ে যায়। 

শ্ভুজী। সাহস আছে? 

তিলক । সাহস করতে হবে-_ দেশের গঞ্জনা সহা করে এ অকেজে, 

জীবনটাকে বয়ে বেড়াতে পারছি না। 

শ্ভুজী। তবে চলে এসে! । 

ভিলক। ক্ষোথায়! 

শল্ুজী। আমায় সংগে। চাকরীতে। 
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তিলক। যুদ্ধে নয়তো ! আমি কিন্তু যুদ্ধের প্যাচ প্যোচ ফিছুই 
জানি না। 

শ্ভুজী। শিখিয়ে দেব। 
তিলক। (লাফাইয়। ) ওরে বাপরে । 

শভুজী। চমকে উঠলে চলবে না, ব্রাহ্মণ! সারাজীবন শুধু 

তোষামুদ্রী করে দশের দ্বণ! কুড়িয়ে এসেছে--আজ একট! কাজের কাজ' 
করে যাঁও, দেশ তোমায় অভিনন্দন করবে । 

তিলক । মশাই কি আমায় পাগল পেলেন ! 

শভুজা। পাগল ন! হ'লে দেশকে ভালবাসতে পারে না--পাগল, 

বলেই না-যোগেশ্বর বিশ্বের মঙ্গলে নিজেকে নিবেদন করে বসে 

আছেন। 

তিলক। থাক মশাই, থাক। ক্ষুত্রের সঙ্গে বৃহতের উপম! দিয়ে, 

নিজেকে খেলো করে ফেলবেন না। 

শতুজী। আমায় বিশ্বাম কর। আমি তোমার অনিষ্ট করবে 

না-_তুমি সমশ্রেণি ! 

তিলক । আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে ! 

শভভুজী। তোমাদের একজন বুকের হাড় উপরে দিয়ে ত্যাগের 
উজ্জল আদর্শ রেখে গেছে । তুমিও তো সেই বংশের সন্তান ! 

তিলক । হ্যা-ই্যা, আমি সেই বংশের কলঙ্ক--জাতির কলঙ্ক । 
শত্তুজী1 নিজেকে অত ছোট করে ভেবোনা ভাই। তোমার 

মধ্যে যে সত্যিকারের মানুষটা ঘুমিয়েছিল_-এইবার সে বেড়িয়ে আসার 
জন্ত আকুলি বিকুলি করছে । তোমাকে দিয়ে দেখিয়ে দেব জগতের 
কোন মানুষই হীন নয়--অকেজো নয়। 
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চারণ। 
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গীত। 

নকল অন্তরে সকল মরমে 

জানে সেই একই ভগবান। 

ছোট নয় কেই, নহে (কহ হীন 

সবাই একই পিতার সন্তান ॥ 

বানর চঙাল মনে মিতালি করিল 

জগতের মাঝে সমতা স্থাপিল 

সবার উপরে মানবে বনাল 

বেভাব বানায় মানুষের জয় গান। 

আজিও ধ্বনিছে মানবের জয় গান॥ 

প্রস্থান 

তিলক। বনের পশ্ত যদি ভগবানের কাঁজে সাহাধ্য করতে পারে, 

আমি মানুয,় আমিই বা পাঁরবে। না কেন, দেশের কাজ করতে? 

চোখে আঙুল দিয়ে ওই সব ফোক্কোর ছোড়াগুলোকে দেখিয়ে দেব যে, 
ষাড়ের নাদও কাজে লাগে। 

শভভুজী। জেগেছে রে -জেগেছে। কঙ্কালে আজ প্রাণের স্পন্দন 
পেয়েছি। আয়তে। ভাই, চিতোরের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার জন্ 

যে প্রছন্ন হাতথান! এগিয়ে আসছে আয়-_সেখান| ভেঙে গুঁড়ো গুড়ে। 

করে দিয়ে দশের সামনে তাঁর সভ্যতার মুখোঁস খুলে দিইগে চ-- 
[ তিলককে টানিতে টানিতে শুস্থান 
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পার্বত্য নদীতীরস্থ উদ্ভান 

চিন্তামগ্ন সঙ্গ 

সঙ্গ। জীবনের দিনগুলি বেশ একটানা ঝোতের মত চলেছে ॥ 
কর্ম নেই_-উদ্মম নেই-প্রাণ নেই-_ প্রাণের স্পন্দন নেই, আছে শুধু 
এক ঘেয়ে জীবন , জানিনা কতদিনে এ গতির মোঁর ফিরবে । 

অদূরে ভীলরমণী বেশী মিনতি গাহিল 

মিনতি । গীত। 
মীরব নিশিথ তল্দ্! বিভোর 

ধরণী নিথর এক] 

নবীন প্রভাত নবীন জীবনে 

কেন একে দিলে পদরেখ। | 

সঙ্গ। একি! আমার ঘুমন্ত স্বৃতির দুয়ারে ঘ! দিয়ে কে গাইলে, 

এই গান! ঠিক যেন মিনতির কণম্বর ! 

মিনতি। পূর্ব্ব গীতাঁংশ। 
আব্ডাল হ'তে আনি চুপে চুপে 

ধরেছিসে আধি প্রিয়তম রূপে 

করেছিলে কন্ত মধুম্র কথা-__- 

স্মৃতির পাতায় আজে। আছে লেখা ॥ 

সঙ্গ | ভ্য,-ই], মিনতিই তে! বটে! সে ছাড়া কে জানবে-- 
কে গাইবে এই গান? সেই হতভাগিণীর মুখে কতদিন শুনেছি এই 

গান! মিনতি! মিনতি! 
ফিরিব! মাত্র মিনতির চোখে চোখ পড়িল। 

মিনতি আপনমনে গাহিতেছিল 
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মিনতি । পূর্বব গীতাংশ 

ঘুমের দেশের পথিক বন্ধু আমার দুয়ারে আস 
এঙ্গান! হরে অজানা তাবায় বাজাওন। মায়! বাশী। 

সঙ্গ । বাঃ। স্বন্দর গাও তো তুমি। 

মিনতি । সে বিচার শ্রোতা মহাশয়ের উপর নির্ভর করছে। 

সঙ্গ। কার কাছে এ গান খানি শিখেছে! 

মিনতি । চিতোরের একট! ভিকিরী মেয়ের কাছে। 

সঙ্গ । তুমি কোথায় থাক? 

মিনতি । আমার থাঁকাথাকির কথা বাদ দিন। আজ এখানে 

কাল সেখানে, আপন মনে গান গেয়ে হেঁসে খেলে বেড়িয়ে, দিন কাটিয়ে 

'ন্দিই। 
সঙ । তোমায় আপনার জন বলতে কি কেউ নেই? 

মিনতি। বাপ-মাঁকে চোখে দেখিনি । তবে শামুয়। বলে একজন 

ঘভীল শিকার করতে এসে পথের ধুলো থেকে আমায় কুড়িয়ে নিয়ে 
গিয়ে আশ্রয় দ্রিয়েছিল। 

সঙ্গ । এখন সে কোথায়? 

মিনতি । তাতো! জানিনা । তবে হঠাৎ একদিন শুনলাম, তার 

নবাব! নাকি তাকে দ্বর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে । 

সঙ্গ । তারপর ! -- 

মিনতি । নিরুদ্দেশ | যাবার সময় আমার সংগে দেখাটা পর্য্স্ত 

ফ্করে যায়নি । 

সঙ্গ। তার জন্ত তোমার খুব কষ্ট হয় না? 

মিনতি । কষ্ট আবার কি; বেশ আপন মনে বাঁধন হাঁরা পাখীর 

সত দেশবিদেশ ঘুরে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। 
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সঙ্গী । তুমি আমার কাছে থাকবে? 

মিনতি। তুমিও তো সেই পুরুষেরই জাত! জীবনে আর কখনো 

পুরুষের কথায় ভুলবো! না-তোমরা ন। করতে পার এমন কাজ ছুনিয়ায় 

'নেই। (কিছুদূর গিয়! পুনরায় ফিরিয়া ) হ্যা, কথায় কথায় তূলে চলে 

যাচ্ছিলুম। একট1 লোক এই চিঠিখানা তোমায় দিতে দিয়েছে। 
পত্রদান 

সঙ্গ। কোথায় সে? 

মিনতি। কোনদিকে গেল দেখিনি তো। তবে যাবার সময় 

বলে গেল জগমল সর্দারের বাড়ীতে যে লোকট! আছে। তাকে এই 

পত্রধানা দিও। তবে সে একজন চিতোরী । 
গমনোগ্াত 

সঙ্গ । একটু দাড়াও । 
মিনতি । না-না, আমার অনেক কাজ-- 

মিনতি । পূর্ব গীতাংশ। 

আজিও সে নুরে হায় মোর মনপুরে 
থেকে থেকে উঠেরে গুমরে গুমরে। 

তোমার অক] ছবি খানি গে।-- 
আজও হৃদি পটে যায় দেখা। 

নবংন প্রভাতে নবীন জীবদে 

কে একে গেলে পদরেখ| ॥ 

প্রস্থান। সঙ্গ কিছু সময় পায়ের মত 

মিনতির গতি পথের দিকে চাহিয়া! রহিল। 
তারপর হাতের পত্রধানি পাঠ করিল 

সঙ্গ। (সবিন্ময়ে) এয! বাবা ইহলোকে নেই। পুন্বির জীবন 
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নাটকের ষবনিক! পড়ে গেছে। চিতোরে অরাজক ! উ:--ভগবাঁন ! 

মুহুর্তে'আমার সুখের স্বপ্ন ব্যর্থ করে দিলে। 
মিলাইদির প্রবেশ 

সিলাইদি। অভিবাদন মহারাণ! ! 

সঙ্গ। (সবিম্ময়ে) একি সামন্ত রাজ সিলাইদি! তুমি এখানে ? 
সিলাইদি। আপনাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আর দেরী 

করবেন না মহারাণা, চিতোরের ভ।রি ছুর্দিন। মাত্র এই টুকু জেনে 
রাখুনঃ আপনার--- 

সঙ্গ। পিতা, ইহ জগতে নেই! 
সিলাইদি । জয়মন্ল-_ পৃথ্বিরাজও-_ 

সঙ্গ! নেই সবজানি। বল-আর কিছু নূতন খবর আছে ত 
বল। 

সিলাইদি। মেবাঁর সিংহাসন শুূন্ত ভেবে বহিঃশক্রগণ মেবার 
আক্রমণের আয়োজন করেছে। 

সঙ্গ । পিতা ভ্রাতা কেউ নেই--কাকে নিয়ে সিংহাসনে বসবো? 
কার আশীর্বাদে আমি জয়মাল্য লাভ করবো? কে শক্রর তরবারির 

মুখে আমার জন্য বুক পেতে দেবে? তুমি যাও সিলাইদি-_-মেবাঁরে 
ফিরে যাও, মেবার নিজের অধীশ্বর নিঙ্জে বেছে নিক--আঁমি যাব না 

আমি ফিরে যাবো--আবাঁর আমার বিশ্বতির দেশে। 
সিলাইদি। ধৈর্য্য হারাবেন ন! মহারাঁণ। ! হতাশ হয়ে পেছিয়ে, 

পড়লে চলবে নাঃ যেমন করেই হোক পরীক্ষায় জয়ী হতেই হবে। 
সন্ধ। হ্যা হ্যা, তুমি ঠিকই বলেছ সিলাইদি--যেমন করেই হোক 

পরীক্ষায় আমায় জয়ী হতেই হবে! আচ্ছা তুমি বিশ্রাম করগে, কিছু 
গরেই আমি তোমার সংগে দেখা করবে | 

[ সঙ্গকে অভিবাগন করিয়া! সিলাইদির প্রস্থান, 
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ঈশ্বর! চমৎকার বিধান তোমার ! তুমিই সাধুকে পণ্ড কর--রাজার 
কাধে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দাও-ভিথারীকে পথ হতে তুলে নিয়ে 

রাজাসনে বসাও । 

মমতার প্রবেশ 

মমতা । মহাঁরাঁণা ! 

সঙ্গ । তুমিও বলছ মহারাণা ! 

মমতা । অন্তায় হয়ত আর বলবো না। তোমার ছদ্মবেশ আজ যে 

খুলে গেছে প্রিয়তম ! 

সঙ্গ। মমতা! আমার বাঁধা নেই--ভাঁই নেই ! মুহুর্তের জাগরণে 
চেয়ে দেখি আমি পথের ভিখারী হয়েছি । আমার এই অসময়ে তুমি 

আমায় দূরে সরিয়ে দিও না। আগে যে নামে ডাকতে সেই নামেই 
ডাক--সেই সম্বোধনই কর। 

মমতা । না জেনে মেবারের মহারাণার অসন্মীন করে কত অপরাধ 

করেছি, জ্ঞানহীন! নারী ভেবে আমায় মার্জন। কর স্বামি! 

সঙ্গ । নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছ, অক্ঞাতকুলশীলকে বরমাল্য দ্রিয়ে 

যে অপরাধ করেছ--তার মার্জনা নেই । 

মমতা । দণ্ড দাও । 

সঙ্গ। কাছে এস। 

মমতার বাহু দুইটী কণ্ঠে ধারণ করিয়া 

বল আর কখন আমায় মহারাণ! বলে ডাকবে? 

মমতা । তবে কি বলে ডাকবো? 

সঙ্গ । আগে যা বলে ডাকতে তাঁই বলে ডাকবে । 

মমতা । বেশ। 

সঙ্গ । বেশ নয় বল, কি বলে ডাকবে? 
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মমতা । প্রিয়তম ! 

সঙ্গ। বল--আর একবার বল। 

মমতা । গ্রিয়তম ! 

সঙ্গ । প্রিয়তমে ! 

গীতকণ্ে চারণের প্রবেশ 

চারণ। গীত। 

জাগ--জাগ--কর্মমবীয় জাগ। 

তশ্রীাঅলস নয়ন খুলে দেশের কাঁজে লাগ॥ 

পাঁয়ক হার! মেবার ভূমি 

আকুলে ডাকে জন্মতুমি-_ 

কেআছ কোথায় দেশের ছেলে 

( ছুটে এসে) দেশের কাজে লাগ ॥ 

[ প্রস্থান 

সঙ্গ। ওই শোন মমতা! দেশের আকুল আহ্বান! আমাষ 
যেতেই হবে। আমার দেশের উপর দিযে অত্যাচার অনাচারের স্রোত 
বয়ে যাচ্ছেঃ গৃহবিবাদের ফলে মেবার আজ শক্তিহারা - সহায়হার।। 

ভগ্নোৎসাহী মেবারবাসীর প্রাণে আবার আশার আলে। জেলে, 
মেবারীর বীরত্বের নূতন ইতিহাঁস রচন। করতে হবে। 

মমতা। দেশের দুর্দিনে আত্মগোপন করে থাঁকা তোমার উচিত 

নয; তোমায় যেতেই হবে মেবারে। রাক্যের শৃঙ্খল রক্ষা তোমাকেই 
থাকতে হবে, মেবারীর পুরে।ভাগে। 

সঙ্গ । তোমাকেও যেতে হবে কর্মের সঙ্গিণীরূপে, আমার কর্মরাস্ত 
জীবনের অবসাদ ঘুচিয়ে, কর্মের উদ্যম জাগিয়ে, কর্মীর আদর্শে 
অনুপ্রাণিত করে তুলতে । 

[ গ্র্থান 



পঞ্চম দৃশ্য 
পথ - 

শততুজী। সিলাইদ্ির বিষণীত আবার গজিয়ে উঠেছে । সেদিন 
তাঁর ফণায় লাঠির ঘা দিয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলুম । গ্রতিহিংস। 
রাক্ষার সেটা অনেক দিন মনে থাঁকবে ; আজ আবার সেই রাক্ষসীটা 

আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে--এখনে! তাঁর পিপাসা মেটেনি, এখনে! 

তার ব্রত উদযাপন হয়নি । 
সিলাইদির প্রবেশ 

সিলাইদি। এই যে শত্তুজী ! তুমি এখানে আছ? 
শস্তুজী। আপনিই তো অধমকে এখানে অপেক্ষা করবার আদেশ 

করেছেন। কিন্তু-- 

সিলাইদি। কিন্ত নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ে৷ না; আমার যড়যন্ত্রের 

কোন বিষয়ই তোমার কাছে অজ্ঞাত নয়। সকলেই জানে যে যোগ্য 
ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাবার জন্যেই আমি হুর্যমল্লের সংগে যোগ 
দিয়েছিলুম। 

শত্তুজী। তবে সেই গুপ্ত অস্ত্রাগারের কথা? 
সিলাইদি। জানতো হৃর্যমল্ল, কিন্ত সে নিরুদেশ ! আর জানতে। 

তারাবাঈ, সেও পৃর্থীরাজের সংগে সহমৃতা ! বর্তমানে জান তুমি 1 তোমার 
উপর আমার যথেষ্টই বিশ্বাস আছে যে, তোমা হতে কোনদিনই আমার 

গুপ্তরহস্য প্রকাশ হবে না। 

শক্ুজী । কৃটবুদ্ধিতে আঁপনি অদ্বিতীয়! মেবারে আপনার জোড়! 
'মেল। ছুক্ধর | | 

দিলাইদি। আপাততঃ আমার বিলার মন্দিরে যে সমস্ত তরুণীর! 
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আছে--তাঁদের মোহকরী সঙ্গীত শিখতে বল। আমি যত শীঘ্র পারি' 

সঙ্গকে নিয়ে উপস্থিত হবো । একবার বর্দি কোন রকমে তাকে- 

বিলাসী করে তুলতে পারি-_তাঁহলে এ উদ্দেশ্য সাধনে কোন বাধাই 

থাকবে না। 

শত্তুরী। এবিশ্বাম আমি করতে পারি না। অনেক বাঁর আমি 
তাকে দেখেছি--বিলাঁসের চিহ্ন তাঁর মাঝে নেই। আমি দেখেছি, 

তাঁর কর্ম বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহ-_ প্রশস্ত পলাঁটে রাজদণ-_সে পুরুষকে বিলাসে 

মাতানো অসম্ভব । 

সিলাইদি। ও:-_হ্যা, আমারই ভুল। যাক, আজ সঙ্গের 

অভিষেক জানতো ! 

 শত্তৃজী। প্রভুর ক্ুপায় দাসের কিছুই অজানা নাই। 
. দিলাইদি। অভিষেক শেষে এক সভার অধিবেশন হবে। 

শস্তুজী। বুঝলাম। 

সিলাইদি। সঙ্গের উপর সে চাল চেলেছি, সভা শেষে তাঁর সফলতা 
সম্বন্ধে বুঝতে পারা যাবে। কৃর্ধ্যমল্ল দেশত্যাগী 3 এক্ষেত্রে মেবারের, 
সেনাপতি'হবাঁর যোগ্য ব্যক্তি আমি ছাড়! দ্বিতীয় কেউ নেই। 

শস্তুজী। আজ্ঞে তাও সত্য | 

সিলাইদ্দি। অসম্ভব নয় শত্তুজী! নির্বাসিত অবস্থায় নিজের 
বংশমর্ধ্যা্দা। ভুলে, যে একজন নীচ বংণীয়। তরুণীর পাঁণীগ্রহণ করতে পারে 
তাঁর কাছে সব কিছুই সম্ভব হয়। শোন, আমায় এখুনি রাজসভায়. 
যেতে হবে)" আর তরুণীগণকে বলে দ্দিও, যে সঙ্গের মন আকৃণ্ঠ করতে, 

পারবে--সে পাবে আশাতীত পুরস্কার । [প্রস্থান 

শতুজজী।' তোমা! হতে কোন দিনই আমার গুপ্তরহস্ক প্রকাশ 
হবেন1। হাঃ-হা:_হাঃ। আমি যেন ওর--(সংযত হইয়া ) হু'সিয়ার ৮ 

ক্ক-বাচিলত। ভাল নয়! . ...... শ্িমনোদ্যত 
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মিনতি । কোখাধ চলেছ বাঁব। ? 
শস্তুজী। কাঁজে। 
মিনতি । এখনে! কি তোমার কাজ ফুরোয় নি? 

শতুজী। তোর ফুরিয়েছি নাকি! আমি কিন্ত একটী নূতন কাজ 
করতে চলেছি - বাধ! দিন্নে । ্ 

মিনতি। আর কেন বাঁবা_ এ পথ ছাড়। মানুষ তোমাকে পীড়ন 

করেছে--মানুষের দেশ ছাড়--পাঁলিয়ে যাঁও। 

শস্তুজি। পালিয়ে যাঁওয়। তো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয় ম| ! 

মিনতি । পিছন থেকে আঘাত করাও তো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয় বাবা! 
শন্ভুজী। আজ কাল ঘুগের হাওয়া বদলে গেছে ম!। 
মিনতি । তবে এ তোম!র অটল সঙ্কপ্প ? 
শস্ভৃজি। হযা--ম।! ্স্থানোগ্ত 

মিনতি। দাড়াও! বাঁব।! তোমার কাছে কখন কোন দিনই 
কছু চাহিনি। আজ তোমার এই সর্বহার। মেয়েকে একটী ভিক্ষা 

দ্বাও-এই আমার শেষ চাওয়া -আর বোধ হয় তোমার কাছে কোন 

দিনই কিছু চাইবো! না। 

শরুজী। বল-_কি তিক্ষা চাস? 

মিনতি। বল, মহাঁরাণ! সঙ্গের কোন অনিষ্ট করবে না? 

শত্ুজী। আম প্রতিজ্ঞা করছি-তাঁর ইইছাড়া কোন অনিষ্টকর 
উদ্দেশ্য আমার অন্তরে স্থান পাঁবে না। (অন্যনমস্ক ভাবে) রাক্ষপী ! আবার 

কটমট্ করে তাকাচ্ছিন! ভাবছিস--তোর' শেখানো মন্ত্র আমি তুলে 
'গেছি? একটীকে ছাঁড়লুম বলে-_মূল মন্ত্র ভুলিনি । বাঘের মত রক্তের 

পিপামা নিয়ে সিলাইদ্ির বুকের উপর ঝাপিয়ে পড়বো, তবে ষাবে 

৪ জাল1--তবে মিটবে পিপাসা--ভাঁ--হা:- হাঃ হাঃ ভিভবহ, প্রস্থান 

মিনতি। বাবা-_বাবা-- . 1 হত পরান 



চতুর অঙ্ক 
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চিতোর রাঁজসভা 

সিলাইদি, জয়সিংহ, জগমল, আদিত্যরাও 

ও অন্যান্য সামন্ত রালগণ পরে 

রাঁণা সঙ্গের গরবেশ 

সকলে। জয় মহারাণা সঙ্গসিংহের জয় । 
অভিযাদন, সঙ্গ সিংহাসনে উপবেশনের পর 

আদিত্য রাঁও স্বীয় আসনে বিল 

সঙ্গ। আজকের এই সভ। আহ্বানের উদ্দেশ্য আপনার! সকলেই 
জানেন। 

সিলাইদি ; আমরা সকলেই জানি। (সকলের প্রতি) কি বলেন, 
আপনারা ? 

সকলে । আমরা সকলেই জানি। 
সঙ্গ। আজ দেশের এই সঙ্কট মুহূর্তে আপনাদের চেষ্টা ছাড়া দেশ 

বক্ষ! করা যায় না--রাজ্যের শৃংখলা রক্ষা করা আমার একার পক্ষেও: 

মস্ভব হয়ে উঠবে না। চাই জনসাধারণের সহযোগীতা! । 
জয়সিংহ। সকলেই সহযোগীত। করতে প্রস্তুত, মহারাণা ! 

পিলাইদি। মেবারের সেবায় আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি, 
মহারাণ! ! 

সঙ্গ । দিলী ও অন্তান্ত পাঠান নরপতিদের অন্তরালে মেবার 

অতীতে একদিন যেমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল--ঠিক তেমনি দুর্ববচ্চ 
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হয়ে পড়েছে আজ গৃহ যুদ্ধে । এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য__ 

মেবারকে আবাঁর শক্তিশালী করে গড়ে তোলা; নইলে কখন 
কোন স্থযৌগে আমাদের অসতর্কতায় মেবারকে পরমুখাঁপেক্ষী-_ 

পরপদানত হতে হবে। 

জয়সিংহ। মেবারের আকাশ চুম্বী পতাকা চিরদিনই সবার 
উপরেই উড়বে--কোনদিনই তাকে মাঁটার বুকে লুটিয়ে পড়তে দেব না। 

আদিত্য । রাজকোষ তে৷ অর্থশূন্ নয় মহারাণ। ! 

সঙ্গ । অর্থের অসচ্ছলতা না থাকলেও ; বর্তমান পরিস্থিতিতে 

প্রয়োজনের তুলনায় সৈম্ত অতি অল্প। পিতৃব্যের লৌহবাহিণী-- 

পৃথ্বীরাজের অজেয় সেনাদল--যাঁদের প্রতাঁপে দিল্লী তোরণ শীর্ষে মেবার 
পতাকা উড়াবার সংকল্প করেছিলাম--সেই সমস্ত বিজয়ী বাহিনী গৃহ 

যুদ্ধের ইন্ধনে নিংশ্বেস হয়ে গেছে। 
জগমল। বিগত দিনের ইতিহাস চিন্তা করে মুশড়ে পড়লে চলবে 

ন।, মহারাঁণ| ! বর্তমানের দ্রিকে আমাদের এগিয়ে চল্তে হছবে--তাকে 

গড়ে তোলার জন্ত, দেশের শ্রমিক সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথমেই এগিয়ে 

আসার জন্য ডাক দিতে হবে। | 
জয়সিংহ। প্রাণপাঁত পরিশ্রমে আবার আমরা নৃতন সৈল্তদল 

গড়ে তুলবো । সীমান্ত রক্ষায় শক্তিশালী বাহিনী নিযুক্ত করবো, যাতে 

বাইরের কোন শক্তিই মেবারের দ্দিকে লু্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সাহস 

করবে না। 

সঙ্গ। জানি বন্ধুগণ, সবই জানি। তোমাদের শক্তিতে আমার 

বিশ্বাম আছে বলেই আবার আঁমি দেশে ফিরে এসেছি । তোমরা জনে 

জনে--বীর-বোদ্ধা--দেশগ্রেমিক | 

আঁদিত্য। রাঁজপুতের দেশপ্রেম--জাতীয় প্রীতির তুলন। নাই 
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মহারাপ। ! এর] যদ্দি ভায়ে ভায়ে বিরোধ না করতো--তা” হলে এতদিন 

পৃথিবীর সকল শক্তিই আভৃমি নত হয়ে মেবারের জাতীয় পতাকাকে 

অভিবাদন 'করতো। | 

সঙ্গ। জয়সিংহ ! 

জয়সিংহ। আদেশ করুন মহারাণ। ! 

সঙ্গ। আমি তোমায় দশ হাজার পদাতিক সেনার দায়িত্ব অর্পণ 

করলাম। আশ! করি সপ্থাহ মধ্যে এই দশ হাজার দেশপ্রেমিক সৈন্তের 

অন্ত্রবলের পরীক্ষা পাঁব। 

জয়সিংহ। আপনার আঁশীর্ঘাদে আমি নিশ্চয়ই সে সৌভাগ্যের 

অধিকারী হতে সক্ষম হবো । 

সঙ্গ। আর সামন্তরাঁজ সিলাইদি! তোমাকে পঞ্চাশ হাজার 

অশ্বীরোহী সেনার নায়কের পদে নিষুক্ত করলুম। আশ করি, সমরভূমে 
সর্বপ্রথম তোমার বাহিনীই শক্রর শোণিত দর্শনে সক্ষম হবে। 

সিলাইদি। মহারাণাঁর দেওয়া পদমধ্যাদা রক্ষায়, আমি আমার 
দেহের শেষ রক্তবিন্দুটী পধ্যন্ত--ঢেলে দেবে! সমরভূমির বুকে । 

সঙ্গ। জগমল ! আমার অজ্ঞাতবাস কালে তোমার পিতৃশক্রদের 

সঙ্গে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেছ, নিজের জীবন বিপন্ন করে কাশ্মীরী 
সেনার নিক্ষিপ্ত বর্শার মুখে আমার জীবন রক্ষা করেছ। তোমার বীরত্ব 
প্রকাশের সুযোগ দিয়ে_-আজ আমি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সেনার 
অধিনায়ক নির্বাচন করলুম। আঁশ! করি--তোমার বীরত্বে তোমার 

বংশ গরিমার তালিকা! দীর্ঘতর হয়ে উঠবে। 

জগমল। মহারাণার কাধ্যে জীবন উৎসর্গ করাই-- আমার জীবনের 
একমাত্র ব্রত। | 
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সিলাইদি। সেনানায়ক নির্বাচন সম্বন্ধে আমার একটু বলবার কথা 
আছে, মহ'রাণ! ! 

সঙ্গ। কি-বল। 

সিলাইদি। পূর্যে সমস্ত সেনানায়কদের উপর এরুজন প্রধান নায়ক 

নির্বাচন হতেন, বিপদে তার আদেশ ও মন্ত্রণাচছায়ী যুদ্ধ কাঁধ্য পরিচালিত 
হতো । 

সঙ্গ । সামন্তরাজ সিলাইদি! আমার পুজণীয় পিতৃব্য সু্য্যমল্ল 

আমাকে বে শিক্ষ! দিয়ে গেছেন -তা। আজও ভুলিনি ; তার আশীর্বাদে 

'মেবারের প্রধান সেনানায়কের দায়িত্ব আমি নিজেই গ্রহণ করলুম। 
সিলাইদি। এ অতি উত্তম প্রস্তাব । 

সঙ্গ । আজকের মত সভাকাধ্য এইখানেই স্থগিত রইল। 

সকলে । জয় মহারাঁণ। সঙ্গসিংহের জয়। 

[ সকলের প্রস্থান 

দ্বিতীয় দৃশ্য 

বিলাস কক্ষ 
শন্তুজী ও মিনতি 

শত্তুজী। যে বাতীয়ন এই মাত্র তোমায় দেখালুম--ওই পথেই 

সকলকে পালাতে বলবে । গতরাত্র হতে তিনথানি নৌকা নিয়ে গোপনে 
ভিলকটাদ প্রস্তত হয়ে আছে। কিন্ত খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে 

হবে, সবার শেষে পালিয়ে আসবে ভূমি । 

 শ্রস্থান 
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মিনতি । ভগবান--! হৃদয়ে বল দাও--সাহস দাও। 

কুমারীগণের প্রবেশ 

পথ দেখতে পেয়েছ? মুক্তির পথ ? 

১ম! কুমারী | : পেয়েছি । বাঁতায়ন হতে একগাছি দড়ি নদীতে, 

নেমেছে। 

মিনতি । ওই দড়ি গাছটী অবলম্বন করে সাহসে বুক বেধে 

সকলকেই পথে নদীগর্ভে নামতে হবে। পারবে? 

১মাকুমারী। তা যেন পারলাম) কিন্ত বোন, পালিয়ে আমরা 

কোথায় যাবো? লম্পট দিলাইদি জৌর করে আমাদের ঘরের বার করে 

এনে ব্যাভিচারের কালি মাখিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় ফিরে গেলে 

আর কি ঘরে ঠাই পাৰ? সমাজের দুয়ার যে আমাদের জন্ত চিরকালের; 

মত রুদ্ধ হয়ে গেছে। 

মিনতি। তবে কি এইখানে থেকে ব্যভিচারির পাপলালসার 

খোরাক যোগাবে ? 

১ম! কুমারী । তা ছাড়া উপায় কি? 

মিনতি । ছিঃ, বোন! এ কথা! তোমাদের মুখে শোভা পায় না! 

তোমর! না--রাজপুতবাল1? তোমরা না সেই দেশের মেয়ে--যে দেশের 
রাণী আলাউদ্দিনের সকল আঁশা আকাঙ্খার মুখে নিজ দেহের ভম্মরাশি 

ছড়িয়ে দিয়েছিল? তোমরা! না সেই দেশের সন্তান--যে দেশে সতীর 

ডাকে চিতোর ছুর্গের ভাঙ। প্রাচীর বুক পেতে দিতে স্বয়ং জগদ্ধাত্রী নেমে 

আসেন! বে দেশের মেয়ে--রণশয্য। শায়িত পতির মূতদেহ আকড়ে ধরে, 

অমরার পথের পথিক হন ? এই কি তোমাদের সেই দেশের নারীর যোগ্য, 

কথ? বাপ-ম! ঘরের ছুয়ার চোখের উপর বন্ধ করে দেবেন__-পতিত। 
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বলে ঠাই দেবেন না! তাতে কিষায় আসে বোন? আমরা দেশসেবা 
ব্রতের দেহ অঙ্গ আবৃত করে পৃথিবীর ত্বণা! হেলায় উপেক্ষা করে চলবো 1 

১ম! কুমারী । আর আমাদের লজ্জা! দিও নাআমরা প্রস্তত 

হয়োছি। 

মিনতি । তবে যাঁও-সাহসে বুক বেঁধে একে একে দড়ি গাছাটী 
অবলম্বন করে নিচের দিকে নেমে পড়, মনে রেখো ওই-_তোমাদের 

মুক্তির পথ। 
২য়! কুমারী। ঘুটবুটে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে নীচে নামতে বড়, 

ভয় লাগে, দিদি ! 

মিনতি । এই সামান্ত অন্ধকাঁরেই ভয় পাচ্ছ? তবে থাক ওই 

কামুক কুকুরের গল। ধরে বসে--চিরকাল চরিতার্থ কর তোমাদের পাপ 

লালসা। 
প্রন্থানোগ্ত 

২য় কুমারী । ( মিনতিকে বাঁধ! দিয়া ) না না, দিদি! তা পারবো 

না, আমি আগে নামবো। : 

সকলে । আমরা সকলেই নামবে । 
১মা কুমারী । ( মিনতির প্রতি ) তুমি? 

মিনতি । আমার জন্ত ভেবে! না; আমার মুক্তির পথ পরিষ্কার, 

রেখেই আমি এসেছি । দেরী করো! না, বাঁও। 
[ কুমারীগণের প্রস্থান 

মিনতি । একদিকে যেমন রাঁণাকে ভুলিয়ে রাখার আয়োজন ব্যর্থ 

করে দিলাম, অন্যদিকে তেমনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে রক্ষ। হ'লো কতকগুলি। 

অসহায় কুমারীর জীবন। 
অদূরে দিলাইদিকে দেখিয়) 
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সর্বনাশ! সিলাইদি এসে পড়লে যে, এখনো! অনেকে হয়তো৷ নীচে 

নামতে পারেনি। কি করি! 
কিছু চিন্তার পর 

ই্যা, হয়েছে কিছু সময় তর্কবিতর্কে কাটিয়ে দিতে পারলেই, ওরা 

সকলেই নিরাপদ হতে পারবে। 
ধিলাইদির প্রবেশ 

সিলাইদি। একি! বিলাদ কক্ষ নীরব কেন? নাচ কই--গাঁন 

কই? রাণার আসবাঁর সময় হলো--অথচ তারা গেল কোথা? এই 
যে মাত্র একজন--আর সব গেল কোথা? 

মিনতি । সব পাখী উড়ে গেছে! 

সিলাইদি। হেয়ালি ছাড়, বল তাঁরা সব কোথায় ? 
মিনতি। চলে গেছে। 

সিলাইদি। চলে গেছে! কোথায়? 
মিনতি । মুক্তির পথে। 

সিলাইদি। কে তাদের মুক্তি দিলে? 

মিনতি । আমি। 

সিলাইদ্দি। এত বড় দুঃসাহস তোর! একটু ভয় হলে! ন! ? 
মিনতি । চরিত্রহীন লম্পটকে ভয়? হাসির কথ|। 

সিলাইদি। দেখ তবে শয়তানী, তোর কৃতকর্মের পরিণাম । 
ধরিতে অগ্রনর 

রাণ। সঙ্গের প্রবেশ 

সঙ্গ। সে আশা শুধু কল্পনাতেই থেকে যাঁবে। যদি নিজের মঙ্গল 
চাও তে এখানে ধীড়িয়ে দেবী মন্দিরের পুণ্য বাঁযু কলুধিত করে। না। 
যাঁও--বেরিয়ে যাও 

[ ল্জিতভাবে সিলাইদির প্রস্থান 
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মিনতি! | 
মিনতি । আমায় রক্ষা করুন মহারাঁণ।! পথের ধূলেো থেকে 

কুড়িয়ে যে সম্মানের আসনে বসাতে ইচ্ছ। করেছিলেন-_-ভাগ্য আমাকে 

সে সৌভাগ্যের মঞ্চ হতে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। 
সঙ্গ। মিনতি! আমি যে তোমাকে পথের ধুলে! থেকে কুড়িয়ে 

এনে ফুলদ্রানিতে রেখেছিলুম । এতুমি কি করলে-নারি ! কি মূল্য- 
বান সম্পদ তুমি মুহূর্তের ভুলে হারিয়ে ফেললে! 

মিনতি । আমি হারিয়েছি তা জানি, কিন্ত কতথানি হারিয়েছি ত৷ 

বুঝতে .পারিনি। মিনতি করছি_-আমার ক্ষতির পরিমাণ আমায় 
বোঝাতে চেষ্টা করবেন না-.আমায় জানাবেন না । 

সঙ্গ। যৌবনের প্রথম জাগরণে_আমার প্রথম নয়ন পলকে জেগে 
উঠতে দেখেছিলাম তোমাকে-শরত শতদলের মত সৌন্দর্য নিয়ে। 

হায় নারি! ওই চোখ ছুটী দিয়ে শুধু কি প্রাণ হরণ করতেই শিখেছ; 

প্রাণের ভিতরটা দেখবার সাধ্য নেই! তুমি হারিয়েছ নারী-যুহূর্তে় 

ভূলে তুমি তোমার সর্বন্ব হারিয়ে--নিংন্ব হয়েছ । 

মিনতি । আমি ত হাঁরাইনি মহারাণা-আমি হারাইনি। আমার 
অমূল্য সম্পদ আমি দেবতার পায়ে উৎসর্গ করেছি। 

সঙ্গ। তোমার ইচ্ছা শক্তিতে আমি কোন দিনই বাঁধা দিই নি 
দেবও নাঃ জগমল ! 

জগমলের প্রবেশ 

জগমল । আদেশ করুন মহারাপা ! 

সঙ্গ। এই নারীকে তার নির্দেশিত স্থানে পৌছিয়ে দিয়ে এস! । 
[ মিনতি ও জগমজের প্রান, 

সাম্তরাদ্ সিলাইনি! | | 
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€ সিলাইদির গ্রতি ) তোমার কিছু বলবার আছে। 

সিলাইদি। মহারাণা! আমার নিজের জন্তু এ ভোগ বিলাস 

আয়োজন নয় _শুধু আপনারই জন্ত--- 
সঙ্গ। এই আয়োজন। সামন্তরাজ সিলাইদি কি নিজের মত 

পথিবীর সকল মানুষকেই ভেবে রেখেছেন ? স্পর্ধা বটে তোমার । 

জয়সিংহের প্রবেশ। 

জয়সিংহ ! মহারাঁণা! আজমীর আক্রমণের আয়োজন প্রস্তত। 

সঙ্গ । উত্তম, তবে আজই আজমীর পথে অগ্রসর হও। হ্ব্যা, আর 

'এক কথ৷ জয়সিংহ ! সিলাইদি তোমার সহকারী রূপে সর্বদা! আজ্ঞাধীন 

হয়ে থাকবে। 

জয়সিংহ । মহা রাণ। ! 
সঙ্গ। উচ্ছঙ্ঘল পুত্রকে পিতা কখনো ত্যাগ করেনা--তাকে চোখে 

চোখে রাখতে চেষ্টা করে। [প্রস্থান 
জয়সিংহ। আস্থন রাজা ! 

[ উততয়ের প্রস্থান 

তৃতীয় দৃশ্ব 
উদ্যান 
মমত। 

মমতা । জন্ম আমার কোথায় জানিনা--জ্ঞান হওয়া অবধি বনরাজ্যে 

বাস.করছি। অধৃষ্ঠ পুরুষের ইঙ্গিতে আজ রাণীর পদমর্যাদ! লাভ করছি। 

না-না আমি চাইন! রাণীত্ব! এ কোলাহল ভরা সংসার অপেক্ষা আমার 
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বনরাজ্য ঢের ভাল। পদমর্যাদা অনুযায়ী আমায় গাস্তীর্য অবলছন 

করতে হবে । না-ন।, আমি তা পাররোনা অসম্ভব । 

সঙ্গের প্রবেশ | 

সঙ্গ। কি অসম্ভব মমতা? 

মমতা । রাণী হুওয়। প্রিয়তম ! আজীবন খোল! প্রাণে মুক্ত 

বিহঙ্গীর মত বনরাজ্যে বাম করে এসেছি । আজ এ সোনার খণচা 

আমার অসহ্ হয়ে উঠেছে, আমায় মুক্তি দাও স্বামী ! 

সঙ্গ। চিতোরের মহারাণী তুমি! তুমি যাতে সুখী হও--আনন্দ 

পাঁও, তাই কর-_-আমি বাধা দেবো না। 

মমতা । আমার ইচ্ছা__ 

সঙ্গ। থামলে কেন? বলকি ইচ্ছা? 
মমতা । রাগ করবে নাস্বল ! 

সঙ্গ । কেনরাগ করবো? 

মমত1। তুমি যে রাজ! ! 

সঙ্গ । রাজার কর্তব্য কি রাণী উপর রাগ করা ? 

মমতা । তবে শোন- আমি চাই আমার সেই বন--সেই তরুতল 

বাসী অন্ন বস্ত্রহীন শৈশবের সাঁধী। এই সোনার খণচার আবদ্ধ থেকে- 

আমি যে তাদের হারিয়েছি, স্বামি ! 

স্জ। আমার হৃদয় বনভূমির অধিশ্বরী হয়েও কি তুমি আনন্দিত 
নও? দেশের কোটী কোটী নরনারীর প্রার্থনা নিয়ে তোমার 

সিংহাসনের নীচে আকুল প্রতিক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ষেব! করা 

কি তোমার কর্তব্য নয়? নিজের নুখন্থাচ্ছন্দ্য-ভোগ বিলাসের জন্যই কি 

রাঙ্গারাণীর স্থষ্টি? একটী সংসারে যেমন--ত্েমনি কোটা কোটী বংসারের 
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জ্াষিত্ব' অপ্সিত হয়েছে রাজারাণীর উপর । লোঁকে বলে অতিথি সেবা 

পরম ধর্ম, অসংখ্য অতিথি তোার মুখ চেয়ে আছে সেই ব্রতের স্থযোগ 
তুমি হেলায় হারাঁতে চাও মমতা ? 

মমতা । এ কথা আগে তো কোন দিনই শুনিনি, এ উপদেশ তো 

কেউ দেয়নি ! ওগো! গুরু! অন্ধকে যদি দৃষ্টি শক্তি দিলে তবে তাকে তার 
নৃতন কর্মজজগতের পথ চিনিয়ে দাঁও। 
জগষলর প্রবেশ 

জগমল | মহারাঁণা। আজমীর বিজয়ীবীর জয়সিংহ আপনার; 

আদেশ অপেক্ষায় দ্বারে দঈীডিয়ে আছে। 

সঙ্গ । মমতা! তুমি এখন অন্তঃপুরে বাও 
[ মমতার প্রস্থনি, 

বাও জগমল ! বিজয়ীর সম্মান দিয়ে তাকে এইখানে নিয়ে এস। 
[ জগমলের প্রন্থ'ন 

ঈশ্বর! তোমারই করুণায় প্রথম জয়ের গৌরবে ভূষিত হলাম, তোম।র 
চরণে কোটী কোটী প্রণাম। প্রণাম 

জয়নংহের প্রবেশ 

সঙ্গ । এসবন্ধ! তোমার বিজয়বার্তী শুনে তোমারই প্রতিক্ষায়» 

দাড়িয়ে আছে মহারাণা ! 

অয়সিংহ। (অভিবাদন করিয়া) আপনার আশীর্বাদে মাত্র তিন 

ঘণ্টায় আজমীর জয়ে সক্ষম হয়েছি মহাঁরাণা ! 

অঙ্গ । বন্ধু! তোমায় রুতজ্ঞতা জানাবার ভাষ! খু'জে পাচ্ছিনা । 
আমাঁর' সিংহাসনে উপবেশনের পর মেবারের এই প্রথম জয়ের সংবাদ 
দেবতার 'আনীর্বধাদ রূপে দেশবাসী মাথা! পেতে নেৰে। স্থ্যা--সেনাপতি 
পিলাইছ্দি তৌমার সহযোগিতা করতে কোনরূপ অবহেলা করেনি। 

. অয়সিংহ। না, তিমি বীরের মতই যুদ্ধ করেছেন, তাঁর রণকৌশলে 
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সকলেই মুগ্ধ হয়েছে। বিদায় দিন রাণা--এখুনি আমায় মালব সীমান্তের 

দিকে অভিযান করতে হবে। 

সঙ্গ। যাও ভাই! তোমার বীরত্বের পুরস্কার--( আলিঙ্গন ) 
তোমাকে দেওয়ার মত মূল্যবান সম্পদ এর বেনী আমর ভাগারে আর 

নেই। 
জয়সিংহ। আপনার এই গ্রীতিপূর্ণ ভালবাসাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার 

মহারাণ। ! 

সঙ্গ। মূর্খ মালব অধিপতি ধারণায় আনতে পারিনি যে, এমনি 
করে তার সকল আঁশ! ব্যর্থ হয়ে যাবে । তার যষ্টযস্ত্রের কথ! জানতে 
পেরে পৃথ্বীর গড়া লৌহুবাহিনী মালব সীমান্তে ব্যুহরচন৷ করেছে। 
মালব শক্তিশালী প্রতিবেশী, কাবুল জয়ের উদ্দেস্ট নিয়ে তার সাহায্য 

চাইলুম__শক্তিহীনতাঁর অছিলায় সে আমায় প্রত্যাখ্যান করলে। 
ভারতের প্রবেশ দ্বার বাবর অধিকার করলে-নির্ধবোধ দেশবাসী 
দেশের" মঙ্গলের জন্য অন্ত্রধারণ করলে না--করেছে দেশবাসীর উচ্ছেদের 

জন্ত। ঈশ্বর! তোমার ভারতবর্ষটা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে 
একটা ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে জগতের সামনে তুলে ধর, যেন 
সেই বিভীষিকার ছবি, পৃথিবীর লোকের চোখে সর্বদা সজাগ 
থেকে যায়। তাঁহলে আর তারা৷ কোন দিনই কুপথে যাবে না, ভাই 
ভায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে নাঁ, শুধু এগিয়ে যাবে বিদেশীকে দমন করে 
ভারতের গৌরব গরিম! অক্ষয় অটুট রাখতে, তার রাষ্ট্রীয় পতাকা! চির 
উন্নত রাখতে । 

[প্রস্থান 
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মমত। ও জগমল 

মমতা | দাদা! যুদ্ধের সংবাদ কি? আমরা জয়ী তো? 

জগমল। হ্ট্যা বোন--আমরা জয়ী! মহাবাঁণা আর সেনাপতি 

জয়সিংহের অক্লীস্ত পরিশ্রমই চিতোরী সেনাকে জয়যুক্ত করেছে। 
মমতা । ঈশ্বর! সন্তানদের অভিবাদন গ্রহণ করুন। 

জগমল। খাটৌল্লী সমরে দিল্লী ও মালব উতভষ প্রদেশই আমাদের 

কাছে পরাজিত । মেবারের সামন্তরাঁজগণ মহারাণাব যুদ্ধ কৌশলে 

আশ্চর্য্যাস্বিত হয়েছেন, সকলেই তারা একবাক্যে তাঁকে মহারাণ। 
সংগ্রাম সিংহ বলে অভিবাদন করেছেন। 

মমতা । জগমল 1 ভাই ! আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছি। 
বল তাই, চিতোরে ফিরতে তাঁর আর কত দেরী ? 

জগমল। বেশী দেরী নেই বোন! দিলির সংগে সন্ধি স্থাপন 

হয়েছে, মাঁলবের সংগে শাস্তি চুক্তি হলেই তিনি ফিরে আমনবেন। 

মমতা ॥ ভাই ! মহারাণার বিজয় সংবাদ দিয়ে তুমি আমাকে 

যে আনন্দ দিয়েছ, তার পুরস্কার যেকি দেবো--আমি স্থির করতে 

পারছি না। 

জগমল। পুরষ্কার পাওয়ার মত কাজ আমি কিছুই করিনি; 

কেউ করে থাকে তে। সে করেছে তোমারই মত এক রমণী । বদি পার 
তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে--পুরস্কত কর। এক তুমি ছাড়া 

তাকে পুরস্কার দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি এ চিতোরে আর কেউ নেই। 
মমতা । কি বলছ ভাই? 
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জগমল। সত্য যাঁ_তাই বলছি বোন ! ইহলোকে এক তুমি ছাড়া 
অগ্ঠ কেউ তাকে পুরস্কত করতে সমর্থ হবে না। আমি ধোন! 

খাটোল্লী বিজয়ী সংগ্রাম সিংহের প্রত্যাবর্তন তো৷ নীরবে হবে নাঃ 
আমি চললুম, সেই উৎসব আয়োজন করতে। 

[প্রস্থান 

মমতা । কে সেই নারী? জ্গমল বলে গেল-ইহলোকে আমি 
ছাঁড়া অন্ত কেউ তাকে কোন পুরস্কারে সখী করতে পারবে না। কিঃ 
সে পুরস্কার? 

চিন্তা করিয়া শিহরিয়! উঠিল 

এঠা-তাই কি? ভগবান! একি সত্য? সে কি আমার স্বামীকে 
চাঁয়! আমার দেবতাকে -আমার সর্বন্বকে--আমার জীবন মরণের 

সাথীকে- কি করে আমি অন্তের হাতে তুলে দেবো? 
মিনতির গ্রবেশ 

মিনতি । আর একজন কি করে তুলে দিয়েছিল বোন ! 
মমতা । ত্ব্যা_তুমি কি সুন্দর ।--এত সুন্দর তুমি! বাঃ--বাঃ-- 

এত রূপ যেন কোন নিপুণ চিত্রকরের প্রাণ ঢাল! সাধনা । 

মিনতি । খাটৌল্লি হতে আশ্রমে ফিরছিলুম-_-ভাবলুম, মহারাধীকে 
একবার আমাদের জয়ের সংবাদট! দিয়ে যাই ; এসে দেখলুম, অপর এক 

ভাগ্যবান আমার আগেই ষে কাজ শেষ করেছেন। ছুয়ার হতেই 

ফিরে যাচ্ছিলুম, মহারাণীর চিদ্তা কাতর মুখখানি আমার গতি পথে 

পর্বতের মত দীড়ালো- ফিরতে পারলুম না। 

মমতা। ফবয়াময়ি! এসেছ যখন আজকের মত আমার আতিথ্য 
গ্রহণ কর। এইমাজ তোষার কাছে বিনিময়ের কথা বলছি. 

মিনতি । বিনিষয় মে অসম্ভব রাঁণি ! 
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মদত] । না-ন। অসম্ভব নয় । স্বামী আমার রণজয়়ের গৌরবে 

ছুবিত হয়ে অতুল যশকী্ডি অর্জন করে দেশে ফিরে আসছেন ! দেশ 

বাসী তাঁকে আপন আপন সাধ্যমত উপচৌকন দেবে বলে, ব্যাকুল 
আগ্রহে তার আশা পথ চেয়ে বসে আছে। আর আমি কি শুধু 
বসে থাকবো ? 

মিনতি । কেন- বিজয়ীর পুরঙ্কাবে তোমার সেব] যত্র দিয়ে তার. 

রণক্লান্তি দুর করে দেবে। 

মমতা । সে তস্বামীব চিবপ্রাপা | 

মিনতি । তা ছাড় আর কি পুবস্কার দেবে বোন? 

মমতা । যা আজ পধ্যস্ত কোন নাবী দিতে পারি নি--আমি তাই 
দেবো । ওগে৷। অনাদূত কুম্থম !--ওগো! ননদনের পারিজাত ! দেব 
ভবনের আঙিনা থেকে যখন ঝরে পড়েছ ধরনীব বুকে, তখন দেবতাব 

কহার রূপে তোমাকেই ছুলিয়ে দেবে! দেবতার গলায়। 

মিনতি । মহারাণি ! 

মমতা । তোমার কাছে মহাবাণী নই-ছোট বোন! বোনেব 
আবদার রাখ দিদি! এমনি কবে হতাদরে নিজের জীবন বিফল, 

করো না। 

মিনতি । আমার জীবন তে। বিফল হয়নি বোন! আমি দেব- 

সেবায় আত্ম নিবেদন করেছি। আমার জগ্মভূমির স্নেহ কোমল অঙ্কে 

যে সব গণনারায়ণ বিরাজ করছে, আমি তাঁদেরই সেবায় জীবন উৎসর্গ 

করেছি। 

মতা । এ তুমি কি বলছ বোন! 

মিনতি। আমি ঠিকই বলছি রাণি! তুমি কখন মহাসিস্বু দেখছ 
কি? দেখছ কি সেই অগাধ জলধির বুক হতে একটা ক্ষুদ্র উদ্নমিকে তরঙ্গে 
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পরিণত হয়ে তটভূমে আছড়ে পড়তে? আমার জীবনও তেমনি 
(বোন।। 

মমতা । দিদি-দিদি--! তুমি মানবী ন! দেবি ! 

মিনতি। ন! বোন-আমি ক্ষুদ্র মানবী! যেদিন জগতের আলো! 

প্রথম দেখি সেই দিন সেই আলোক রশ্মি-_সেই আমার ক্ষুদ্র কুটীর 
আমার ভালবাসার বস্তু ছিল। জ্ঞান বিকাশের সংগে সংগে পিতা- 

মাতাকে ভালবাসতে শিখলুম - প্রতিবেশীদের ভালবাসতে শিখেছিলুম 
__ তারপর আমার এই মুক্ত প্রাণ__হিন্দুস্থানের দখিনা! মলয়ার মত ওই 
উজ্জল নীল আকাশের নীচে দিয়ে সারা দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছি। বল্ 

বোন! আমার জীবন কি বিফল? আমার প্রেম-আত্মীয় প্রেম-_ 

জীবপ্রেম থেকে বিশ্ব প্রেমে পরিণভ হতে চলেছে । এই আমার 
সাধনা! এই মহাত্ত উদ্যাগন শেষে ওই নীল সাগরের পরপারে গিয়ে 

আমার চিরবাঞ্চিতের সোহাগ ভরা কোলে অনন্ত শয়ন লাভ করবো । 

স্বামি! পথ দেখাও স্বামী-_-হাঁত ধর--মালে। দাও--আমি যেন গেছিয়ে 
ন৷ পড়ি। 

| প্রান 

মমতা । দিদি--! দিদি" ফিব্রে এদ--তোষার ফেবতা তোমারই 
হআছে।। 

দূ প্রহান 
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পথ 

মিনতি ও রাজপুত বালাগণ 

রাজপুত বালাগণ। গীত । 
জাগ__আগ--জাগ ভারতবাদী 

এখন কেন ঘুমে অচেতন বুকে হয়ে প্রেয়সী ? 

তলা! অলস নয়ন খোল, 

বিলাস বাসন সকলি ভোল, 

ঘুচাও হুঃখ মুছাও অশ্রু কাদিছে দেশবাসী ॥ 

কৃষাণ শ্রসিক এক জোটে, 

দেশের কাজে এসে! ছুটে, 

ওঠ জাগিয়া তরুণ তরুণী তোমর! দেশের বিভব রশি ॥' 

সনৈন্তে দিলাইছির প্রবেশ 

নিলাইদি। কিন্ুন্দরি! চিনতে পারছে। কি ? 
মিনতি । খুব চিনেছি শয়তান ! 

দিলাইদি। আমি শয়তান? তবে দেখ শয়তানের শয়তানী-_ 
ধরিতে উদ্ভত 

মিনতি । আমায় ছু"সনে লম্পট ! সতীর অভিশাপ এইখানে একই, 

মাঁটীর ভপের নীচে মহাঁসমাধিতে ডুবে 'আছে, তাকে জাগাসনে-_তাহলে 
জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবি। 

সিলাইদি। তার আগে তে! তোমার অধর সুধা পাঁন করে আমার 
পিপাসার উপশম করতে পারবো । সৈম্তগণ! তোমরা ষতগুলি, 

বরমণী পাবে সবগুলি এখানে নিয়ে এস। [ দৈশ্কগণের ওস্থান 

খইবার দত্তক রস! দেখি,কে তোকে রক্ষা করে ?-- 
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সহস। শল্তুজীর প্রবেশ 

শভভূজী। এই নির্যাতীতার পিতা ! 
সিলাইদ্দি। কি--কি বললে শস্ভুঙ্জী? এ তোমার কন্তা। ! 

শভুজী। সন্দেহ কেন রাজা? 
পিলাইদি। বিশ্বাসঘাতক ! তাহলে তুমিই আমার জীবনটাকে 

মরুভূমি করেছ ? 
শভ়ুজী। বুদ্ধিমান আঁপনি। 

সিলাইদি। (তীব্রন্বরে ) শত্ুজী_- 
শভূজী। চুপ। কেশভ্জী? কাকে শ্ভূজী বলছেন? শল্তুজী 

যৈ ছিল আজ সন্ধ্যায় মরেছে - ইহলোকফ্ে তাকে আর খুজে পাবেন 
না--এ যাঁকে দেখছেন সে শুধু শত্ভুজীর ক্কাল। 

সিলাইন্দি। বিশ্বাসঘাতক ! 

শতভুজী | হাঁঃ-হাঁঃ-হাঃ-হাঃ ! সে ছিল একদিন-যখন আপনার 

রক্ত চক্ষুকে ভয় করতাম। সে আজ এক যুগ আগেকার কথা-_চেয়ে 
দেখুন ওই দূরের কালো আকাশ--এই নীরব মৃত্তিকার ভ্তপ, আর 
চেয়ে দেখুন, এই কালে! মুখ খাঁনা_ চিনতে পারেন কি? 

সিলাইদি। কে-_কে তুমি? 

শল্ভুজী । আমি -আঁমি বলদেব রাও-- 
সিলাইদি। ত্যা-- 

টলিয়! পড়িলেন। সহস। ছুইজন 'সনিক আসিয়া 

বন্দী করিয়া! ফেলিল; পশ্চাতে অগমল 

জগমল। খাটোল্লি যুদ্ধে রাণ। সংগের বিরুদ্ছে। ষড়যন্ত্র করাঁর অপরাধে, 
আমি আপনাকে বন্দী করলাম সেনাপত্তি! আর শল্তৃজী, তুমিও 
আমার্দের সংগে এসে! । [সঝলের প্রধান 
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প্রথম দৃশ্য 
চিতোর রাজসভা! 

সিংহাসনে রা! সঙ্গ ও পারে জয়সিংহ দণ্ডায়মান 

সঙ্গ। সেনাপতি জয়সিংহ! আঙ সিলাইদির বিশ্বাঘাতকত! 
প্রকাশ হয়ে গড়েছে । তার দেহরক্ষী অনুরক্ত শ্ডুী সকল কথাই 
প্রকাশ করেছে। তার অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাকে কি দণ্ড 

দেবে! তুমিই বল। * 

জয়সিংহ | মহারাণ লুবিচারক! বাঞ্লারাওয়ের বংশধর! 

অপরাধিকে অপরাধ অন্তযায়ী দওড দিতে আশা! করি ক্লুপণতা৷ করবেন 

না। 

সঙ্গ । উত্তম। কে আছ--বন্দী সিলাইদি আর শত্তুজীকে নিয়ে 

এসো! পিতা! পিতা! আশীর্বাদ করুন--পুত্র যেন আপনার মর্যাদা 

রাখতে সক্ষম হয়। 
বন্দী সিলাইদি ও শত়ুজীকে লইয়। একজন 

সৈনিকের প্রবেশ ও সৈনিকের প্রস্থান 

শড়ুজি ! জগমলের মুখে আমি সবই গুনেছি। তবু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি 
ষে, তুমি কেন এসকল সংবাদ গোপন করে রেখেছিলে ? 

শত্তুজী। নিজের হাতে প্রতিশোধ গ্রহণ করায় যে কত তৃপ্তি, তাঁকি 

আপনি জানেন না রাঁপা |! লব সময়েই প্রতিহিংসা রাক্ষসীটা আমার 
মনের ভিতর হতে আমায় উত্তেজিত করতো। অসম্থ যন্ত্রণা বুকে 

আকড়ে ধরে--গুধু প্রতিহিংস! চরিতার্ধের জন্ত ছায়ার মত ওই শয়তানের 
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সংগে সংগে ঘুরে বেড়াতুম । বার বছরের রুদ্ধ যাতনা! আমার বুকের 

প্রাচীরটাকে ভেঙে চুরমার করে, একট! আর্তনাদে আকাশ পাতাল এক 
করে দিতে চাইতো--দুহাতে গল চেপে ধরতুম। তারপর যখন সে বেগ 
কমে যেত--তখন আবার ধীর স্থির মস্তিষ্কে ওই লম্পট পাপিষ্ের সর্বনাশ 
আয়োজন করতুম। 

সঙ্গ । চমতকার তোমার জীবন রহস্ত। তারপর? 
শম্জী। ভগবান বাস্থদেব লীল।ছলে-নৃত্য চটুল চরণের তালে 

তালে প্রতি পদক্ষেপে কালিয়ের সহস্র ফণা একটার পর একটা করে 

যেমন ভেঙে দিয়েছিলেন, আমিও তেমনি ওই শতমুখ সর্পের উদ্যত ফণা 

প্রতি পদাঘাতে ধুলিকণায় মিশিয়ে দিয়ে উল্লাসে অধীর হয়ে নৃত্য 

করেছি। 

সঙ্গ । সামন্তরাজ সিলাইদি! যতবারই আমি তোমাকে ক্ষমা! করে 
তোমার পূর্ব গৌরব প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছি, ততবারই তুমি 
তোমার কর্তব্য ভূলে বিবেক ধর্ম বিসর্জন দিয়ে__বিশ্বাসঘাতকতা৷ করে 
আমায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছ; তোমার অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে 

--দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য আমি তোমায় প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করার 

সংকল্প করেছি। 
শভ়ুজী | হাঁঃ-হাতহাঃ-হাঃ॥ নীরব-নীখর--নিত্তন্ধ চারিদিক । 

'গ্রতিহিংস! রাক্ষসীটা আনন্দের সাগরে ডুব দিয়েছে--আর সে ভেসে 

উঠবে না-তার কাজ শেষ হয়ে গেছে--এইবার আমার ছুটি--হাঁ:-- 

হাং্হাঃশ 

[প্রস্থান 

সঙ্গ । কে আছ! ধরধর, উদ্মাদকে চিকিৎপাগারে নিয়ে বাও? 

সিলাইদি ! মৃত্যুর পূর্বে তোমার কিছু প্রার্থনা! আছে? 
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দিলাইদি। মহারাণা, ষণ্দ আমার প্রার্থন! মঞ্জুর না করেন? 
সঙ্গ । বল সিলাইদি--তোমার কি প্রার্থন! ? 

সিলাইদি। আমার প্রার্থণ মাত্র একটা মাসের জন্ত আমি; 
€মবারের প্রধান সেনাপতিত্ব চাই । 
কগ্মলের প্রবেশ 

জগমল। মহাঁবাণা! শত্জী, পথিমধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করেছে। 
সঙ্গ। এতদিনে পর হতভাগ্য শাস্তিদেবীর কোলে স্থান পেলে। 

জগমল। আর একটী সংবাদ আছে মহারাণা ! 
সঙ্গ। কি? 

জগমল। একজন মোঁগল অশ্বাবোহী মহার।ণার সাক্ষাৎ প্রার্থী। 

সঙ্গ । যাঁও জগমল ! মোগল পত্রবাঁহককে এইখানে নিয়ে এস। 

স্্া-আর এক কথ।, উপস্থিত বন্দীকে স্বতন্ত্র কক্ষে বাখার ব্যবস্থা কর। 
[ অভিব দন করিয়। সিলাইদিকে লইয়া জগ দলের প্রস্থান 

জযসিংহ। শুনলুম কানুল জষী বাবর, পাঁণিপথ ক্ষেত্রে ইব্রাহিম 

লোদিকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করেছে। নীরবে মোগল এ 

কার্ধা সম্পন্ন করলে অথচ ইব্রাহিম লোদ্দি কোন সংবাদ পায়নি । 

সঙ্গ। আমার বিশ্বাস - দিল্লীতে ইব্রাহিমের গুগ্তচরের অভাব ছিল 
তাদেরই চক্রান্তে আমাদের উদ্দেশ্তে প্রেবিত পত্রাদি গোপন 

এ । 

জয়সিংহ । বাঁবরের এ পত্র প্রেরণের উদ্দেশ্ কি ? 

সঙ্গ। দিল্লী অধিকার করে তিনি সাহ, অর্থাৎ, সম্রাট উপাধি গ্রহণ 

করেছেন। আমরাও তাকে সাঁহ বলে গ্রহণ করি এই তার ইচ্ছ!। 

রঃ ক্ষেত্রে উথায়,? । 

জয়সিংহ | যুদ্ধ, 
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সঙ । এ সময় সিলাইদ্িকে দণ্ডিত করলে আত্যন্তরিণ বিপ্রবের: 

সম্ভাবনাও যথেষ্ট রয়েছে । বাইমানের জনরঞ্রক অধিপতি এই বিশ্বাস 

ঘাতক সিলাইদি। 
জগমল ও মোগল দুতের প্রবেশ 

মৌগল দূত। (কুণিশ করিয়া) আজ আমার ভূত্যজীবন ধন্য 
হলে! ভারতের বীরশ্রেষ্ঠ মহা'রাঁণা সংগ্রামসিংহকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে। 

পত্র দান 

সঙ্গ । এই পত্রের মর্ম তোমার বোধ হয় অবিদ্িত নাই? সবই 
জান? 

মোগল দূত। হ্যা মহারাণা ! 

সঙ্গ। আর এও বোধ হয় তোমর! নিশ্চয় জান যে, খাটোল্লি যুদ্ধের 
পর দিলী আমার অধিনস্থ। 

মোগল দূত। জানি। 

নঙ্গ। আমার অধিকৃত রাজ্য আমার অজ্ঞাতে অধিকার করে, 

তোমার প্রভূ আমায় কাছে কিরূপ সৌর্হাদ্্য আশা করেন? 
মোগল দূত । আমি দূত মাত্র, আমার কর্তব্য-_আপনার কর্তব্য- 

বিষয় আমার প্রভূকে জানানো । এর অধিক কিছু বলার বা করার শক্তি 
আমার নাই, মহারাণ! ! 

সঙ্গ । তোমার প্রভু-_ তৃতপূর্বব দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর মত আমার 
অধীনত স্বীকার করতে রাজী আছেন কি? 

মোগল দূত। না মহারাণা! বাঁদসাহ কখনো! অধীনতা স্বীকার। 
করেনি বা করবেনও না । 

সঙ্গ । উত্তম। জয়সিংহ ! তরবারি-- 
জরসিংহ তরবারি ও রাণ! সঙ্গ তরবারি লইয়া 

দ্ুত! তোমার গ্রতুর পত্রের উত্তর এই উন্মুক্ত তরবারি? 
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মোগল দূত । যথা আজ মহারাণ! ! 

নতজাছু হইয়! তরবারি গ্রহণ 

সঙ্গ। সেনাপতি জয়সিংহ ! সসম্মানে মোগল দূতকে ভোরণের 

বাইরে পৌছে দাও। 
জয়সিংহ | যথাদেশ ! 

[মোগল দুতকে লইয়৷ প্রস্থান 

সঙ্গ। জগমল! বন্দী সিলাইদিকে নিয়ে এস ! 
[ জগমলের প্রস্থান 

মোগল ! তোমাদের ওন্বত্বের গ্রতিশোধ নিতে সঙ্গের তববারি চিরমুক্ত। 

সন্দুখ যুদ্ধে তোমরা জয়ী হতে কখন পাঁরবে না৷--পাঁরবে শুধু শঠতাঁয় জয় 
কবতে। 
জগমল সহ সিলাইদির প্রবেশ 

সেনাপতি সিলাইদি! আমার অনিচ্ছা সত্বেও শুধু সত্য পালনের 
জন্ত আমি তোমায় মুক্তি দিলাম। মান একমাসের জন্ত তোমার 

প্রার্থনাহযায়ী মেবারের প্রধান সেনাপতি পর্দে বরণ করলুম। 
সিলাইদি। হে মহৎ মানব! গ্যায় পরায়ণ -সত্যনিষ্ঠ রাপ|! 

আপনার এ করুণার দান জীবনে কোন দিনই তলব! ন|। 

সঙ্গ। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন] করি তোমার বীরত্বে মেবার ধন্ 

হছোক। 

[প্রস্থান 

সকলে। জয়-মহাঁরাঁণা সংগ্রাম সিংহের জয়। 
[সকলের গ্রস্থাৰ 
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মোগল শিবির 
হুমাযুন 

হুমাবুন। মেহেরবান খোদা ! হিন্দুস্থানের এই উজ্জ্বল নীল আকাশ 
ঙ্গিগ্ক মধুর জ্যোৎকা-নির্দ্ল বাতাস, তোমাব প্রীতির দান_-অনাবিল 
স্নেহের পরিচয় । এটা বুঝি তোমার আদরের সস্তানদেব প্রবাস ভূমি? 

তাই তাদের অসহনীয় প্রবাসের শ্রীস্তি দূর করে দেওয়ার জস্ত- হিন্দু 
স্থানকে বেহেস্তের অনুরূপ গঠন করেছ? 
প্রহরীর প্রবেশ 

প্রহরী । (কুণিশ করিয়া) জনীব। একজন চিতোরী আপনার 
সাক্ষাৎ প্রার্থী | 

হুমাধুন। চিতোরী ! 

প্রহরী । হ্যা--জনাঁবালি। 

হমাযুন। কাল হ্ৃর্য্যোদযের পূর্বেই যে চিতোরী সংগকে অস্ত্রের 
খেলা সুরু হবে, আর আজ - আচ্ছা, যাঁও - নিয়ে এস। 

প্রহরী । যে! হুকুম। 
[ কুধিশ করিয়া প্রস্থান 

হুমাধুন। সমস্যার কথা! চিতোরী এই রাত্রে! কি প্রয়োজন 

তার? কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। 
সিনাই দির প্রবেশ 

সিলাইদি। (মুসলমানী কায়দায় অভিবাদন ) তনমিল জাহাপন! ! 
হুমাধুন। (প্রত্যাভিবাদন ) আদাব চিতোরী ! 
সিলাইদি। আর্পনিই সম্রাট বাবর সাহ--. 
হুমাযুন। না--আমি তার পুত্র! আপনি? 
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সিলাইদি। আঁমি চিতোরের প্রধান সেনাপতি ! 
হুমায়ুন । আপনিই কি জয়সিংহ? 

সিলাইদি। না জনাব ! অধীন বাইমান প্রদেশাধিপতি দিলাইদি ! 
বাঁণা সংগ্রাম সিংহ আমাকেই এ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নির্বাচন 

-করেছেন। যর্দি আপনার। আমার কথ। মত কাজ করেন _। 

হুমাযুন। আপনি এ যুদ্ধের বিষয়ে আমাদের কি পরামর্শ দেবেন ? 

_ সিলাইদি। মোগল বাহিনীকে জয়ের পথে চালনা করার জন্য ষে 

পরামর্শ প্রয়োজন আমি তাই দ্বেবো । রাণ! সংগ্রাম সিংহের এই অজেয় 

বাহিনী, যাঁদের রণকৌশলে এই হিন্দুস্থান প্রকৃত হিন্দুস্থান হয়ে গড়ে 
উঠেছে, মুহূর্তে সেই বাহিনীকে নষ্ট করে দেওয়ার মত কৌশল আমি 

জানি। 

" হুমাধুন। মোগল সম্রাটের প্রতি আপনার এ অনুগ্রহের বিনিময় 
কি চান? 

সিলাইদি। সে সব পরে হবে সাঁহাজাদা!! আপাতত: আপনার! 

আমার প্রস্তাবে সম্মত হলে, যুদ্ধের প্রারস্তেই আমি আমার অধীনস্থ 
সৈন্য আপনাদের অন্কুলে চালন। করি। 

হুমায়ুন। অপরিচিত মহাপুরুষ! সত্যই কি আপনি মেবারের 
' প্রধান সেনাপতি ! 

সিলাইদি। হ্যাঁজনাব ! মেবার আমার জন্মভূমি মেবার 
আমার দেশ-_-মেবারের সমস্ত পথ ঘাটই আমার ভালরকম জানা আছে। 

আমার সাহাব্য অকিঞ্চিতকর হবে ন! লাহাজাদ! ! 

ছমাযুন। না--ত1 হবে না» সেটা আমি ভাল রকমেই জানি 
এসেনাপতি ! কিন্তু আঁমি ভাবছি-- 

লিলাইদি। কি সাহাঁজানা? . 
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হুমাঁযুন। সত্যই কি আপনি মেবারী? মেবার আপনাব ঘেশ-- 
জন্মভূমি ! 

সিলাইদি। সন্দেহ কেন জনাবালী ? 
হুমাযুন। সন্দেহ কেন শুনবেন? এই রাজপুত জাতি তিনশে 

বছর ধরে আপন মর্যাদা রক্ষার জন্ত কি অসাধ্য সাধন করেছে। 

চিতোরের দেশ-প্রেমিকর্দের ইতিহাস আমর পিতাপুত্রে গ্রন্থের মত পাঠ 

করি। সেই বীরত্বের তীর্ঘভূমি, চিতোরে অক্লান্ত কন্মী ধন্ম প্রাণ মহাপুরুষ- 
গণের জম্মভূমির বুকে, আপনার মত লোকের অস্তিত্ব ষে আমার স্বপ্রেরও 
অগোচর। যাঁন, আমি আপনাকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে দূরে পরিহার করছি ॥ 

জাতিদ্রোহী--দেশদ্রোহী আপনি । আপনার মুখ দর্শনেও মহাপাপ । 

সিলাইদি। তাহলে আমার সাহাষ্য আপনারা নেবেন না? 

হছুমাযুন। না- নানা 

সিলাইদি। উত্তম। কাল প্রভাতেই রণক্ষেত্রে আমার নূতন পরিচন় 
পাবেন। 

[ তুদ্ধভাবে প্রস্থান 

হুমাযুন। খোদা! আমার আশ! তক মুকুলিত হওয়ার আগেই 
নিরাশার উষ্শ্বাসে তাকে শুকিয়ে দিলে? চিতোর অভিযানের সন্কল্প 

নিয়ে যখন আমর। এখাঁনে উপস্থিত হয়েছিলাম ; তখন মনে আমার বন্ড 

আনন্দ হয়ে ছিল য়ে, প্রকৃত যুদ্ধের স্থুযৌগ এতদিনে পেয়েছি । কিন্তু 

এখন দেখছি, যুদ্ধ মোটেই হবে না । 
[ প্রস্থান 
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ধানুয়৷ রণক্ষেত্র 

নেপখো কামান গঙ্জন 

বাবরসাহের প্রবেশ 

বাবর। কি করলে মোগল--কি করলে? মুহূর্তের কাপুরুষতায় 

দ্বরপনেয় কলংকের বোবা মাথায় চাপিয়ে নিলে? আর কি কোন 
উপায় নেই! এবযুদ্ধের গতি কি আর ফেরানো যায় না? 
সিলাইদির প্রবেশ 

সিলাইদি। কেন ফেরানে। যাবে না জাহাঁপনা? যদি আপনি 

অগ্লার কথামত কাজ কঙ্ধেন, আমিও কথা দিচ্ছি যে, অবিলম্বে যুদ্ধের 
গতি ফিরিয়ে আপনার কামান আপনারই হাঁতে তুলে দেবো। 

বাবর। কে আপনি! 

সিলাইদি। আমি মেবারের প্রধান সেনাপতি সিলাইদি ! 
বাবর। আপনিই মেবারের প্রধান সেনাপতি সিলাইদি? আমর 

ুর্খপুত্র আপনাকে শক্র করেছে। সেনাপতি! দিল্লীর বাদসাহ আঙ্গ 
করযোড়ে আপনার কাছে ক্ষম! গ্রার্থন! করছে- আজকের মত আমায় 

মুক্তি দিনঃ প্রতিদানে-দান করবো আপনাকে চিতোরের রাজ 
সিংহাসন ! 

সিলাইদি। জখাহাপনা ! প্রতা'রণায়_-গ্রবঞ্চনীয় জীর্ণ হয়ে মান্থষের' 

কথায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। 

বাবর। কিসে বিশ্বাস হয়? 

সিলাইদি। এই পত্রে একটা মাত্র স্বাক্ষর_ 
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বাবর। যদি স্বাক্ষর করি। 

সিলাইদি। তাহলে আজ মুক্তি পাবেন। উপরস্ত, আগামী ঘুদ্ধে 

আমার সৈন্তেরাও আপনাকে সাহাঁধ্য করবে। 

বাবর। উত্তম। কে আছ-_মস্তাধার-_ 
জনৈক সৈনিক মস্যাধর লইয়া আসিল ও 

চলিয়। গেস। বাবর স্বাক্ষর করিল 

.সিলাইদি। জশহাঁপনা! আজ হতে আপনি আমার শত্রু নন--- 

মিত্র। হ্যা, আমার একট! প্রয়োজন আছে । 
বাবর। কি বলুন ? 

সিলাইদি। আপনার দেহরক্ষীর মধ্য থেকে এমন একজন প্রয়োজন 

যে, সে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আমার আদেশ মত কাজ করবে। 

বাবর। কাজটা কি জানতে পারি সেনাপতি ? 

মিলাইদি। জয়সিংহকে গোপনে হত্যা করতে হবে, সে বেঁচে 

থাঁকতে মোগলের জয় অসম্ভব । 

বাবর। উত্তম-_চল বন্ধু! চল চিতোরি, মোগল বাহিনীর মধ্যে 

যাঁকে যাকে বিচক্ষণ মনে করবে, সেই তোমার আদেশ খোদার 

'আীর্বাদের মত মাথায় পেতে নেবে। 
[ উভয়ের প্রস্থান 

নেপথ্যে ঘন খন কামান গর্জন। মোগল সৈনিকের 

সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জয়সিংহের প্রবেশ এবং 

মোগল সৈম্ত পরাজিত হইয়! পলায়ন করিল 

জয়সিংহ। আর একটাও শত্রু সৈন্য নেই-সবাই পালিয়েছে । 
(অসির প্রতি ) হে আমার অক্লান্ত বন্ধ! হে আমার প্রিয় সহচর ! 
এইবার তৃমি বিশ্রাম কর। 

রুমাল দিয়া! অসির রক্ত মুছিতেছিল 
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নঙের প্রবেশ 

সঙ্গ। একি! বন্ধু! বন্ধু! বিজয়ী জ্য়সিংহ! তোম! হতেই রাপ! 
সঙ্গ আজ বিজয়ী--বাবর বাহিনী ছত্র ভঙ্গ! 

জয়সিংহ। জাতির শুভেচ্ছাই আমাব আজ জীতির ললাটে জয়েব 

ভিলক অংকিত করে দিয়েছে, মহা'রাণ! ! 
সৈম্তগণ । ( নেপথ্যে ) জয় মহাঁবাণ। সঙ্গের জয। 

সঙ্গ । নানা বন্ধগণ | জয়গান কর তাদের -যার। জাতির 

স্বাধীনতা রক্ষায় বাবরের অস্ত্রের সামনে বুক পেতে দিয়েছে; সেই 
মহাত্মাদেব পৃত আত্মার উদ্দেশে কর মন্ধল কাঁমন1--আর ওই 
মিলিতকণ্ঠে বল-_-জয় সেনাপতি জয়সিংহের জয় । 

নেপথ্যে । জয়-_মেনাপতি জয়সিংহের জয়। 

জয়সিংহ 1 আমাকে লজ্জিত করবেন ন! মহারাণা! আপনার 

উত্সাহ আর দেশপ্রেমিক সেনাদলের আত্মত্যাগই, মোগল যুদ্ধ জয়ের 

প্রথম সোপান নির্মাণের মহযোগিত। করেছে । 

সঙ্গ। তোমাকে পুরক্কার দেবার মত শক্তি আমার নেই বন্ধু, তবু 
এই নির্মল আকাশতলে-_-এই মৃত্যুর প্রাংগনে গড়িয়ে তোমায় অভিষিক্ত 
করছি-আমার হৃদয় সিংহাসনে । আশা করি-আমার অজ্ঞান 

ভিমিরাচ্ছন্ন পথ আলোকিত হয়ে থাকবে তোমার দেখান জ্ঞানের প্রদীপ 

শিখায়; সে আলোর শিখা যেন সহম্স বিপদের ঝটিকাঘাতে নির্বাপিত 
না হয়। 

জয়সিংহ | মহারাণ। ! দাসকে পাপে লিপ্ত করবেন না। আমি 

যে আপনার সেবক--কর্তব্যের দাস--গ্যায়ের পূজারী ! 
সিলাইদদির প্রবেশ 

সিলাইদি। মহাঁরাঁণ! দাঁস বর্দি কোন অগ্থায় করে থাকে তে! 
তাকে মাঞ্জন। করবেন। 
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সঙ্গ। এমন কি অন্তাষ করেছ সেনাপতি ? 

সিলাইদি। আমি মোগল সমতরাটকে পরাজিত করে, বিজের খগ্ডির 

মধ্যে পেয়েও তাকে ছেড়ে দিয়েছি । 

সঙ্গ । কেন? 

সিলাইদি। মুহূর্তের দুর্বলতায়! পরাজিত বাবর আমার কাছে 
কাতর হয়ে মুক্তি প্রার্থন! করলে ; আমি তার কাতরতা। উপেক্ষা করতে 

না! পেরেই এই সন্ধিহ্থত্রে তাকে মুক্তি দিয়েছি। 
রাণ। সঙ্গের হস্তে পত্রদান ও তাহার পদতলে তরবারি রাখিয়! 

'আমাব কাজ শেষ-_প্রাশ্চিন্তও শেষ, মাস পূর্ণ হয়ে গেছে, আমাকে 

দও দিন রাণ। " 
রাণার পদতলে বদিল 

সঙ্গ। ওঠবন্ধ! তোমার কাব্যের পুরস্কার গ্রহণ কর। থার 

সাহাধ্যে তোমাদের রাণা অষ্টাদশবার রণজয়ে সক্ষম হয়েছে-- সংগ্রাম 

সিংহ নামে সারা বিশ্বে খ্যাতি অজ্জন করেছে - গ্রহণ কর রাখার সেই 

বিজয়ী অসি। 
মিলাইদিকে তরবারি দান 

জয়সিংহ। হে দেশকন্খ্ী--চিতোর মাতার বীর সন্তান_ আমাকেও 
খন্ত করুন আলিংগন দিয়ে। 

সিলাইদিকে আলিঙ্গন 

সিলাইদি। (রাণার সন্ুথে শপথ গ্রহণ করিল ) মহারাণা! প্রত! 
আমার জীবন রক্ষায় যে উদারতার পরিচয় দিলেন- জগতের ইতিহান্জে 

তা! চিরদিন স্বর্ণাক্মরে লেখা থাকবে । 

বাণ! সঙ্গ সিলাইদিকে হাত ধরিয়। তুলিতেছিল, নেগখে পিস্তলের 
শ্$ ও সংগে সংগে জয়সিংহ উঃ-শনে আর্তনাদ কিয় 

মাটির বুকে ছলিয়। পাড়িন 
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জরমিংহ। মহারাণ!|! বিশ্বাসবাতক--সরে দীড়ান। 

; সঙ্গ । (জয়সিংহের নিকট বসিয়।) কে-কে এ কার্জ করলে? 

ভয়সিংহ ভাই ! | 
সিলাইদ্দি। ধর-_ধর বন্দী কর! রাণার মর্যাদা রাখতে যেমন করে: 

পার, বন্দী কর_ পুরস্কারে দান করবে! বাইমান প্রদেশ। 
সঙ্গ । অজয়সিংহ! ভাই! কথা কও--একটীবার উত্তর দাও । 

দিলাইদ্বি। মহারাণা! শোকে অধির হবেন না। বিশ্বাসঘাতককে 

ছণ্ড দিতে হবে--সেনাপতিকে হত্য। করার প্রতিশোধ নিতে হবে। 

; আয়সিংহ | মহারাণাঁ+বড় যন্ত্রণা--উ:-_. 

সঙ্গ। দেখত--দেখত সিলাইদি ! এখনও প্রাণ আছে, চেষ্টা করলে 

জয়দিংহকে এখনে। ফিরে পেতে পারি । যাঁও, গুশ্রধাগারে নিয়ে যাও ॥ 
১ [ জয়সিংহকে লইয়া সিলাইদির প্রস্থান 

'এর চেয়ে যে পরাজয় ছিল ভাল! কেউ পাঁরলে না--গুপ্তঘাতককে ধরতে, 
€েউ পারলে নাঁ। বাঁণাঁর মধ্যাদায় পদাঘাত করে ঘাতক অক্ষত দেহে, 
চলে গেল-_ 

মোগল সৈনিকের বুক লক্ষ; করিয়া উদ্ভত পিস্তল হস্তে মিনতির প্রবেশ 

- মিনতি । 'তাও কি সম্ভব মহারাঁণা! অর্ধ ভারতের পবিত্র মন্দির 
কি শয়তানের স্পর্শে কলংকিত হতে পারে? এই নিন মহারাঁণা ! এই ফে 

গুণ্তঘাতক। |] 
' সঙ্গ। এনেছ--এনেছ মমতাময়ি ৷ রাঁণার অপহ্থত মর্য্যাদ। ফিরিয়ে 

এনেছ ? শত শত চিতোরীর করচ্যুত মর্যাদা - তোমার ওই পুষ্পপেলবময় 

বাহু ছুটীতে বন্দী করে আনতে পেরেছ? 

মোগল দৈনিক । মহাঁরাঁণ! ! এতগুলে। পুরুষের! যা করতে পারেনি, 

ত| পেরেছে শুধু এই শততিজয়ি ! এই নারী সময় মত উপস্থিত না! হলে 

রা 

জি 
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--এতক্ষণ হয়তে। রাঁণা সংগ্রামসিংহের মর্ধাদ। বাবরের শিবির তলায় 
গড়িয়ে পড়তো | 
সিলাইদির প্রবেশ 

সিলাইদি। মহারাণা ! 

সঙ্গ। সিলাইদি! জয়সিংহের অবস্থা কি? 
(সিলাইদ্দি। পরলোকে। 

সঙ্গ । এটা--পরলোকে ! 

কিছু সমর নীরব থাকার পর 

'রবর বাহিনী কত দুরে? 
সিলাইদি। পীলাখালে তার! শিবির স্থাপন করেছে 1 

সঙ্গ। তবে বাহিনী সাজাঁও _গ্ীলাখাল অভিমুখে যাত্র! কর আর 

সন্ধি পত্রের উত্তরএই 

পত্র পদদলিত করিয়া 

আমি চন্তুম জয়সিংহ হত্যার প্রতিশোধ নিতে-যদি পারি তবেই ফিরবে4 

নইলে, হে মেবার- ওগো! আমার জন্মভূমি_ বিদ্বায়-- 
| শস্থাৰ 

/মোগল সৈন্ত । মহারাণা! আমার দণ্ড-” 
'সিলাইদি। আমিই দিচ্ছি__গুপ্ঘাতক শয়তানের দণ্ড । 

'মোগল মৈন্ত। শুধু প্রভুর আদেশে আমায় নীরব থাকতে হদেছে॥ 
নইলে তোমার মত জাতিদ্রোহী- _দেশপ্রোহীকে-- 

'সিলাইদি। চুপ-কে আছ-- 
'সৈনিকের প্রবেশ 

মার আদেশ- এখুনি এই নরঘাঁতককে হত্যা করবে । বাও নিছে সাও । 
[ মোগল সৈম্ভকে লইয়! সৈনিকের গাহোজ- 
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মিনতির পুতি 

কি সুন্বরী ! দীঁড়িয়ে রইলে যে? যাও, জয়সিংহের সৎকারের আয়োজন 
কর গে-মেবারের অদ্ধিতীয় যোদ্ধার শেষের কাজট৷ খুব; জাকজমকের 
সংগে হওয়া উচিত। কি গো! মুখের দিকে হ্যা' করে চেয়ে। 

দেখছে কি? 
মিনতি । দেখছি দিনের পর দিন তোগার ধারাবাহিক অভিনযের 

চাতুর্য্য। 
সিলাইদ্দি। বটে! 

মিনতি । জানতে পারি কি সেনাপতি ॥ এই বুদ্ধি কি মূল্যে 

মোগল দরবারে বিক্রী করেছ? 

সিলাইদি। সাবধান নারি! সিলাইদি আঁজ এ অপমান নীরবে, 

সঙ্গ ক্রবেনা। তাজানো? 

মিনতি ॥। বিলক্ষণ-- 

সিলাইদি। এই খানুয়। যুদ্ধে সিলাইদি বাধরকে হাঁরিযেছে-- 
জেবার সামস্তগণকে হারিয়েছে-_ আর রাণা সংগ্রাম সিংহকে শুধু হারানো? 
নয়--পাকে ফেলে দিয়েছি । 

মিনতি । জানি, সব জানি! আর এও জানি যে, সেনাপতি জয়- 

ধিংহ্ের হত্যাকারী মৌগল নয়-_বাবর নয় - হত্যাকারী তুমি_- , 
সিলাইদি। কিসে বুঝলে? 
কিনতি। বুঝলুম-- ওই বন্দী মৌগল সৈনিকের অবজ্ঞার ভাষায়__ 

আর ভাকে হুত্য। করৰার আগ্রহের তৎপরতা দেখে । 

সিলাইদি। বাস্তবিকই তোমার মত বুদ্ধিমতী যে ধন্যবাদের পাত্রী,. 
সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 

মিনতি । আজ সুমি মেবারীর চোখে ধূলে। দিয়ে তাদের হদয় 
আধিকার করে বসেছ। সে আসন হতে টেনে নামিয়ে আন এই নারীর 
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পক্ষে খুব শক্ত হলেও-ত৷ অসম্ভব নয়। ওকি অবঙ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে 
নিচ্ছ কেন? জেনে রেখে বিশ্বাসঘাতক-_জাতিদ্রোহী ! এই নারী 
তোমাকে পরাশ্ত করতে অক্ষম হলেও--মেবারীর অভিশাপে তুমি জলে 

ছাই হয়েখাবে। 
রর [গুস্থান 

সিলাইদি। তার আগে তোমার রূপের গর্ব চূর্ণ করবো। আমার" 
প্রেম-পিপাসা চরিতার্থ করবো । সাধারণ গণিকার মত তৌমার যৌবন 

সৌন্দর্য্য উপভোগ করে_ হাঃ-হাঁঃহাঁঃ 
প্রধান 

চতুর্থ দৃশ্য 
শিকারী রণস্থল 

নেপথ্যে। জয়-_হর--হর শঙ্কর। 

মোগল । (নেপথ্যে ) আল্লা-আল্লা হো- 
মুহুমুহু কামান গর্জন শোন! গেল 

নেপথ্যে। পালা-_পালা, মহারাণ| বাবরের তোপের মুখে উড়ে. 
গেছে। 
সৈনিকেরপ্বেশে মিনতির প্রবেশ 

মিনতি । মিথ্যা কথা আমি দেখে এসেছি_-ভিনি বাবরের 

কামানের মুখে পাথরের প্রাচীর তৈরী করে ফ্লাঁড়িয়ে আছেন। কে 
আছ মেবারী! কে আছরাণ! সংগ্রাম সিংহের অষ্টাদশ রণজয়ীর--এই 

বিপদ মুহূর্তে ছুটে এস- রাণার পাশে গাঁড়িয়ে--মোগল সৈন্তের উপর 
মৃত্যু বর্ষণ করবে এসে।। | 

নেপথ্যে কামান গর্ন 

নেপথ্যে । আল্লা--আল্লা। হো-- 
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নেপথ্যে । পালাও--পালাও--ছুটে পালাও--মোৌগল-মোগল-- ' 

মিনতি। পালিও না-_ পালিও না- ক্ষত্রিয়গণ ! রাজপুতের শতাব্দী 
ব্যাগী বীরত্বের ইতিহাঁস এমনি করে কলংকিত করে যেও ন|। 

কিছু পরে 

না কেউ শুনলে না-_-আমার আহ্বান উপেক্ষা করে চলে গেলে । তবে 

আর উপায় নেই--মেবার---মেধার--আমার সাধের মেবার-- তোমার 

ক্ষার আর কোন উপায় মাই । 
কাদিয়! ফেলিল 

ঈশ্বর ! তোমাঁর মনে এই ছিল? তবে আর কেন নারীত্বের কৌমলতাকে 
কঠিনতার আবরণে ঢেকে রাখি। 

তরবারির প্রতি 

তবে যাঁও, আমার বিপদের বন্ধু--ব্যথার সাথী_আর কেন ক পাবে 
আমার সংগে থেকে? বিদায় বন্ধ- চির বিদায়-. 

তরবারি ত্যাগ করিয়া 

ওগে! আমার সাধনার দেবী--ওগে! আমার মেবারের মাটী-বিদায়-- 

' বিদায় ূ 

* [প্রস্থান 
নক্কান্ত কলেবরে সঙ্গের প্রবেশ 

সঙ্গ । মোগলের অনলবর্ধী কামানের মুখে অনাবৃত দেহটা! নিয়ে 

বীড়ালুম- গোঁল। আমায় স্পর্শ করলে না। যাঁরা আশে পাশে প্রাণভয়ে 

পাঁলাচ্ছিল--তারা সকলেই মরণকে আলিংগন করে আমায় ঘিরে একটা 
শবদেহের প্রাচীর নিশ্মীণ করলে--আর হতভাগ্য আমি--সেই শবস্তপের 

মাঝে দীড়িয়ে রইলুম। মৃত্যু আমার কানের পাশ দিয়ে অট্টহাসি হেসে 

চলে গেল। 
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শবস্তভাবে জগমলের প্রবেশ 

'জপমল ॥ মহারাণ! ! 

সঙ্গ। কে? জগমল! ভাই! আর কেন এ হতভাগ্যের অনুসরণ 
করে কষ্ট পাচ্ছ, চিতোরে ফিরে যাঁও। 

জগমল | আপনিও চিতোরে ফিরে চলুন মহারাণা! দেশধাসী 
আপনাকে পেলে আবার তাঁর! নব বলে বলিয়ান হয়ে উঠবে--মোগলের 
গতিরোধ করবে--চিতোরের প্রবেশ দুয়ার বন্ধ করে দেবে। 

সঙ্গ । মোঁগলের চিতোর প্রবেশ এখনো কি বাকি আছে জগমল ? 

সিলাইদি ষে অগ্রদূত রূপে ডেকে নিয়ে গেছে। রাঁণ। সঙ্গের প্রাণপাত 
পরিশ্রমের সম্পদ--একটা ধুপের মত পৃথিবীর চোখ মুহূর্তের জন্ত বলনে 
দিয়ে ধারের বুকে বিলিন হয়ে গেছে। বুক চিরে রক্ত দিলেও আর তা! 

ফিরে আসবে ন|। শক্রর শির লক্ষ্য করে তরবারি উত্তোলন কর-_স্ে 
পড়বে তোমারই মাঁথায়। অভিশপ্ত এ দ্রেশ--অভিশপ্ত এ জাঁতি-_ 

অভিশপ্ত এ মুকুট-- 

মুকুট ফেলিয়া দিল 

জগমল। মহারাণ|! ধেধ্য হারাবেন না; এখনে। চেষ্ট) করনে 

হয়তো, এই মরণোন্ুখ জাতিকে রক্ষা করতে পারবেন। 
সঙ্গ । ঈশ্বরের অভিশাপ মুক্ত করতে__-এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্ত কেউ 

পারবে না। জগমল ! চিতোরে ফিরে যাঁও-_-যেমন করেই হোক 
'তোমাকে চিতোরে যেতেই হবে! 

জগমল। দাসকে আর ও আদেশ করবেন না, মহারাণা ! 

সঙ্গ। উপায় থাকলে হয়ত করতাম না। চিরদিন সঙ্গের বিজয় 
বার্ড বয়েছ, আর আজ তাঁর প্রথম ও শেষ পরাঁছয়ের থবরট। নিয়ে যেনে 
কু্ঠিত হয়ো না ভাই, আমার পরাজয় সংবাদ এতক্ষণ মেবারে ছড়ি 
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পড়েছে, তুমি চিতোরে প্রবেশ করে দেখবে খে কেউ তোমাকে 
সম্ভাষণ করবে না, ঘ্বণাঁয় মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে । তবুও তোমাকে 

চিতোরে যেতেই হবে। তোমার মহাঁরাঁণার--তোমাঁর বংশের মর্যাদা 
তোমাকে রাখতেই হবে। তোমাদের রাণাঁর এই শেষ অনুরোধ পালন 

ফর ভাই! 
জগমল । অন্ররোধ নয়_-আঁদেশ করুন মহারাঁণা, আমায় কি করতে 

হবে? 

সঙ্গ। রূপকথায় শুনেছ যে, রাক্ষপগুলো শিকারে যেত, কিন্ত 

তাদের প্রাণ ভোমরা ভোমরী একটা আঁধারের মধ্যে খুব গোপনে 
লুকানো থাকতো, তাই তাঁদের সহজে কেউ মারতে পারতো না। 

বিশ্বাপঘাতক সিলাইদি--মোগল বাঁবর-কেউ সে সন্ধান জানে নাঁ_ 

আমার প্রাণ ভ্রমরী যে কোথায় লুকীনে আছে। আমি তোমাকে 

আমার সেই মর্মস্থানের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তুমি সেখানে গিয়ে 

আমার পরাজিত জীবনের উপর নিজের হাতে মৃত্যুর যবনিকা টেনে 
জাও। মোগল স্পর্শে কলংফিত হয়ে আঁমি মরতে পারবো না; তারা 

সেখানে পৌছবার আগেই তোমার কাঁজ শেষ করতে হবে। বল বন্ধ 

--পাঁরবে ? ৃ 

জগমল ৷ অর্দভারতের অধিশ্বর সংগ্রাম সিংহের এ অবস্থা দেখবার. 

আগে আমার মৃত্যু হলো না কেন? 

সঙ্গ। যাও দোসর! দেরী করে! না, সেই প্রতীক্ষা য়মান! ভ্রমরীকে 
বলো_এই চিতোর প্রাচীর রেখার প্রকোষ্ঠে একদিন রাণী পদ্মিনী জহর- 
ব্রত পালন করেছিলেন। বলো, যে মাজ সেই অতীত দিনের অতীত 

মুছুন্ততঘলি ফিরে এসেছে । ব্যস, আর কিছুই বলতে হবে না, মর্ধ্যাদামমী 
নিজেই নিজের কর্তব্য বেছে নেবে। 
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জগমল। আসি তবে মহারাণ! | 

সঙ্গ । এস ভাই! এস বন্ধু- 
আ'লিতন 

জগমল | আবার কোথায় দেখা হবে মহারাণা ? 

সঙ্গ । ওই উর্দে-_ 
[ মুখ ফিরাইয়া সজল চোখে চাহিতে চাহিতে জগমলের প্রস্থান 

আজ মেবার আমার স্বপনে ছেয়ে গেছে। এই আধ্যস্থানের রক্ত রাড" 

যুকের উপর দিয়ে আমার বিজয্নী শকট অষ্টাদশবার সগর্বে চালিয়ে, 

গেছি। কি ভীষণ মূল্যে অর্ধভারতে স্বাধীনতা ক্রয় করেছিলাম--ও:-_ 
অবসন্নগাবে ব|সন্না, পড়িল 

বাবর সাহের প্রবেশ 

বাবর। (অদূর হইতে ) ভারতের অদ্ভিতীয় বীর রাণা সংগ্রামসিংহ 
এই সমর ভূমে চিরনিদ্রায় শয়ন কবেছে। জীবনে সেই মহাঁপুকষকে 
জীবিত দেখবার সৌভাগ্য হয়নি--সেই সৌভাগ্য অর্জনের জন্য ছুটে 
এসেছি, একবার যদি তাঁর মুত দেহটা দেখতে পাই । 

সঙ্গ। ঈশ্বর! এখনে! তুমি এই মূর্খকে অকৃতজ্ঞ বলে ত্যাগ করনি। 
এখনো উপায আছে--এখনে। মরতে পারি? করুণাময় | ধন্ত তোমার 

করুণার দান ! বাবর পাহ !-- 

বাঁবর। কে--কে তুমি? নীরবতা ভেদ করে আমায় বাবর সাহ 

বলে ডাকলে- কে তুমি? 

সঙ্গ । জীবিত অবস্থায় যাকে দেখতে পাঁওনি বলে দুংখ প্রকাশ। 

করেছিলে- আমি সেই__ 

বাবর। তুমি অর্ধভারতের অধীশ্বর মহারাঁণা সংগ্রামসিংহ ! 

সঙ্ধ। আমার পরিচয় সঙ্বন্ধে আগে সন্দেহ মুক্ত হোন। 
তরবারি উত্তোলন 
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বাবর। আর যুদ্ধের প্রয়োজন কি মহারাণা? 

সঙ্গ । অনাধ্য মোঘল বুঝবে না--বুঝতে পারবে না) আর্যযের যুদ্ধের 

কি প্রয়োজন । প্রস্তত হও বেইমান” । 

বাবর। বেইমান! পরাজিত কাফের! বাবর বেইমানি করে 

জয়লাভ করেনি-_ 

সঙ্গ। সে জয়লাভ করেছে--দেশদ্রোহী-জাতিদ্রোহী শয়তানের 

লাহায্যে। ক্ষত্রিয় যে যুদ্ধকে ত্বণা করে--সেই অন্ঠাঁয় অধর্ম যুদ্ধে আমায় 

পরাজিত করেছে, নইলে এতক্ষণ ব!বরের উদ্ধত গর্ব অহঙ্কার পদাদাতে 

চু বিচুর্ণ করে দিতাম । ধর--অস্ত্র ধর-_ 
বাবর। এসে! তবে গব্বিত কাফের! এইখানে পতিত ছোঁক 

তোমার গব্বিত জীবনের যবনিকা| | 
উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে সঙ্গ অন্যমনন্ক হইয়া! পড়িল, বাবর সঙ্গের 

উদ্দেশ্যে তরবারি লক্ষ্য করিব! মান নহস! মিনতি আসিয়! 

বাবরের তরবারির নিয়ে বুক পাতিয়! দিল 

মিনতি | উঃ, প্রতু-- 
সঙ্গের পদতলে লুটাইয়! পড়িল 

সঙ্গ। কে-কে? মিনতি! কি করলে মিনতি! এই অন্তায় 
“মমতায় প্রাণ দিলে ! 

মিনতি । অন্যায় মমতায় প্রাণ দিইনি মহারাঁণ|! সারা জীবনের 

সঞ্চিত ব্যথা এতদিন কর্তব্যের চাপে যা মনের কোণে চেপে বসে 

"ছিল, ত1 আজ কর্তব্য শেষে নিজেকে সামলাতে না পেরে আপনার 

সন্ধানে ছুটে এলাম । 

সঙ্গ। এসে আরও বাড়িয়ে দ্রিলে আমার ছুর্বহ জীবনের বোঝা । 

মিনতি । ক্ষত্রিয়ের গর্ধ নিয়ে মোগল সত্রাটকে যুদ্ধে আহ্বান 

স্করলেন, ত্য বলুন তে।-আপনি প্রক্কত যুদ্ধ করছিলেন কি! সামান্ত 
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বালকে ধা প্রতিরোধ করতে পারে-_আপনি ত৷ স্বইচ্ছায় নিজের দেহে: 
ধারণ করছিলেন ; এর নাঁম যুদ্ধ নয় মহাঁরণ।- আত্মহত্যা । 

বাবর। ঠিকই বলেছ মা! যুদ্ধে রাণা সম্পূর্ণ অমনোষোগী, 
ছিলেন। 

মিনতি । বলুন তো৷ মোগল মম্রাট ! আত্মহত্যা কি পাপ নয়?' 

বাবর। সহশ্রবার দেবি ! 

মিনতি । আর যদি অন্য একজন সেই পাঁপে সাহাঁধ্য করে বলুনঃ 

ভিনিও পাপী? 

বাবর। মা-মা! আমি পাপী মহাপাপী। থাুয়। যুদ্ধের অপমানে 
আত্মহার! হয়ে হৃদয়হীনের কাঁজ করেছি। মহারাণ।! আমাকে ক্ষমা 

করুন- বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে আপনাকে পরাজিত করেছি--একট। 

জাতির সম্মান খর্ব করেছি। দণ্ড দিন মহাঁরাণ।! খোদার অভিশাপ 

হতে আমায় রক্ষা ককষন। 

সঙ্গ। দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা সিলাইদির চাতুরীতে হারিয়েছি, মূখ, 

আমি। অভিযোগ করবার মত আমার কিছুই নেই। 
মিনতি । মহারাঁণা! তবে আসি--বিদায়- 

সঙ্গ | বিদায! বিদায় কেন মিনতি? ৃ 

মিনতি । কার্জ ফুরিয়েছে --আমার ব্যথা জেগে উঠেছে! সার|। 

জীবনের সঞ্চিত অশ্ররাশি-সংযমের বাধ ভেঙ্গে ছুটে আসছে-- 

শত চেষ্টাতেও--তাকে বাঁধা দিতে পারছি না। কই--কাছে. 
আস্গুন। 

সঙ্গকে ধরিল 

সঙ্গ। মিনতি! মিনতি ! আমীকে এই মরুভ্ূুমে ফেলে তুমি একা, 
কোথা যাবে? 
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মিনতি। সেই দেশে--যেখাঁনে অনাদর নেই- বির£ বিচ্ছো নেই 
প্রত্যাখ্যান নেই__সেই চিরমিলনের দ্বেশে। পায়ের ধূলে। দিন-- 

পদরধূলি গ্রহণ 

সঙ্গ । মিনতি] কৃতজ্ঞতার বাধন ঠেলতে না পেরে, অনিচ্ছা! 

সত্বেও মমতার বরমালা আমায় গ্রহণ করতে হয়েছিল। 

মিনতি । মেবারের সৌভাগ্যবলে অমন দেবী প্রতিমাঁকে রাণী রূপে 

পেয়ে ছিল-. 
কিছুক্ষণ চুপ করিয়! থাকার পর 

“মহারাণা-- 

সঙ্গ। কি বলছ-বল ? 

মিনতি । বলবে ? 

সঙ্গ । বলনা। 

মিনতি । জীবনের শেষ মুহুর্তে প্রাণের সমস্ত ব্যথা সুধা! ধারায় 

ডুবিয়ে দিয়ে বলবে। ? 
সঙ্গ। সংকোচের কোন প্রয়োজন নেই, কি বলবে - বল মিনতি. 
মিনতি । প্রিয়তম-শ্বামি ! 

সঙ্গ। মিনতি -প্রিয়তমে-- 

মিনতি । প্রি-য়-ত-ম-বি-দা-য়- 

২ 

সঙ্গ। মিনতি! মিনতি! প্রিয়তমে! কথা কও-্অভিমাদিন্দি 
কথা কও--একটী বার কথা কও _- ৰ 

দীর্ঘখান ফেলিয়। কিছু পরে 

"দ্বীপ নিভে গেল। তবে যাও মরতের অনাবৃত চির কাঙালিনী-চলে 
যাও, তোমার বাঞ্ছিত রাজ্যের রাণী হয়ে বসে থাক গে। এই ল্লাস হান্ত 
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কায়। মুক্ত হয়ে যখন তোমার রাজত্বে পৌছাব- তখন ওগো! দ্নেবি! 
"আমাকে যেন সে আশ্রয় €তে বঞ্চিত করে! ন!। 

মিনতির দেহ হ্থন্ধে করিয়া প্রস্থানোত 

সহসা বাবরের প্রবেশ 

বাবর। কোথা যাঁও মহারাণা? 

মঙ্গ। ওই পূর্ণলৌকে-_চির মিলনের দেশে-- 
প্রস্থান 

বাঁবর। ফের--ফের বন্ধু ! ফের অদ্ধ ভারতের অধিশ্বর--ফ্র ! তুছি 

পরাজিত হয়েও .মাগল জয় করেছ। এ জয় আমার জয় নয়_ কলংক ! 
ক্ভাই! মহারাণ।! বন্ধ! আমার কলংক মুক্ত কর। 

[ এস্থান 

পঞ্চম দৃশ্য 
চিতোর অন্তঃপুর 

মমত। ও জগমল 

'মমতা | বল ভাই ! তার সঙ্গে আর কি দেখা হওয়া সম্ভব? 

জগমল ॥ এখন অসম্ভব--তবে দেরী করে! না। 

মমতা | চন- 

জগরমল॥ স্লাইন্দির অধিনায়কত্বে তারা৷ চিতোর তোরণ অতিক্রষ 
শকরেছে 

মমত।4 তরে কি মোগল যুবরাজ আমার পাঠান রাখী প্রত্যাধ্যান 

করেছে? 
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জগমল 1 চঞ্চল হয়েনা বোন! চল, রাগ তোমার জন্ক ব্যাকুল হযে 

'আছেন। : 

মমতা । চল জগমল! নিয়ে চল আমায় রাণার কাছে। 

জগমল। যেতে পারবে? অতি ছুগম পথ ! একা যেতে পারবে ? 

মমতা । কেন তুমি তে। সঙ্গে থাকবে । 

জগমল। না বোন] আমায় অন্ত পথে যেতে হবে; পৌছতে; 

পারবে! কিন। জীনি না। আমি শুধু তোমায় পথ দেখিয়ে দিয়েই 

বিদায় নেব। 

মমতা । সে পথের শেষে মহারাণাকে দেখতে পাঁবতো ? 

জগ্মল। শুধু দেখা নয় বোন! তার পাশে তোমার আসন চির- 

প্রতিষিত হবে। 
মমতা । বল জগমল ! বল ভাই! তিনি কোথায়? 

জগমল ।॥ বল, ভয় পাবে না? কাতর হবেনা? 

মমতা । জ্রিয়নান্দনী আমি--অষ্টাদশ রণজয়ী বীর মহাঁরাণা। 

সংগ্রাম সিংহের ধর্পত্তী আমি -এ কথা ভূলে যাচ্ছ কেন ভাই? বল». 

তিনি কোথায়? 
জগমল ॥ ওই উর্ধে নীলিমার পেছনে । 

মমতা এয 

জগমল। স্থির হও বোন। 

মোগল সৈম্ত । আল্।- আল! হো-- 

। -জ্গমল। ওই দেখ-পিগীলিক| শ্রেণীর মত মোগল সৈশ্ত ছুগে 
প্রবেশ করেছে ; চলে এসো বোন ! দেরী করলে রাঁণার আদেশ পালন, 
কর। হবে না।' তার আত্মা তৃপ্তি পাবে না। 

মমতা | মহারাণ।! শ্বামি! দেশদ্রোহীকে ক্ষমা করেছ-_-এ) 
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অভাগীনিকে ক্ষমা কর। জীবনে যাকে সঙ্গিনী করেছিলে--মরণেও 

তাকে সঙ্গিনী করে নাঁও। বড় দেরী হয়ে গেছে--অপরাধ করেছি। 
ওগো আমার চিরস্তন পথের সাথী--টেনে নাও তোমারই আঙিনা! তলে। 

[ জগমল সহ প্রস্থান 

ক্রুত হুমামুনের প্রবেশ 

হুমাধুন। কই--কই-আমার বছিন কই? পিতা! পিতী! যুদ্ধ 
জয় করে আপনি যে সম্পদ লাভ করেছেন--আর আমার বিন! যুদ্ধের 

পাওয়া (মণিবন্ধের রাখী দেখাইয়।) এই অযাচিত সম্মানের কাছে 
আপনার সে সম্পদ অতি তুচ্ছ। হুমায়ুন !” ভাগ্যবান তুইস্-মেবারের 

মহারাণীর.দেওয়৷ রাখী হস্তে ধারণ করে__মেবারেশ্বরীর ভাই বলে পরিচয় 

দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিস। অপমানিত দলিত বীন1! মিলনের সরে 

বেজে ওঠে চিতোরের আকাশ বাতাস মুখর করে দাও । হুমাযুনের 

আনন্দ উচ্ছাস পৃথিব্টতে ছড়িয়ে পড়ে আসমান স্পর্পণ করুক। না-্না 

দেখতে হ'লে! কোথাষ আমার বহিন। 
| প্রস্থান 

রস্তণন্ত। কলেবরে জগমলের প্রবেশ 

জগমল | মহারাণা ! প্রভু! আপনার শেষ আদেশ পালন করেছি। 

এইবার এই হুতভাগ্যকে তোমার করুণার দুর্গে স্থান দাও, আর যে 

পৃথিবীর উত্তাপ সইতে পারছি না। বড় জালা--বড় জালা-_-শাস্তি 
দাও “৮ 

ছইজন সৈনিক আসিয়া জগমলকে বধির! ফেলিল। 

গন্চাতে পিলাইদিক প্রবেশ 

জগমল । বাঃ--বাঃ:--রাজপুত কলংক ! অঞ্ঞাতে চোরের মত পেছু 

হওত বন্দী করে বীরত্বের উপযুক্ত পরিচয় দিয়েছিস । বিশ্বাসঘাতক ! 
৮ 
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সিলাইদি। চুপ--আঁমার আদেশ--নীরব থ|ক। 
জগমল। জাতির অভিশাঁপ তুই--মোৌগলের পদলেহী কুকুর তুই" 

তোর আদেশকে আমি পদাধাত করি। 

সিলাইদি। (সৈনিকের প্রতি ) দেখছিস কি বন্দীকে হত্যা কর। 
হমাযুনের গ্ুবেশ 

হুমায়ুন । বন্দীকে মুক্ত কব। 

ৈশ্ান্বঃ কুর্নিশ করিয়া দৃপ্র দাডাইল 

সিলাইদি। সাহাজাদা ! এ রাঁণা সঙ্গের শ্যালক ! 
ভূমামুন। ভূমি-_ তুমিই সেনাপতি জগমল ? তোমারই বাহুবলে 

আমি খান্ঠয় যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলুম ! তুমি মুক্ত বীর। 

বাধন থুলিয়! দিল 

তোমার সঙ্গে আজ আমার কি সন্ধ জবান? 

জগমল । বিজয়ী ও বিজিতের সম্বন্ধ সাহাজাদ। ! 
হুমায়ুন । আমি সে সম্বন্ধে কথ! বলছি নাঁ। 

জগমল। তবে? 

হুমায়ুন । আজ সকালে এক বেছেস্তের দেবী-_-আমাঁদের দুজনকে 

ত্রানত্ব বাধনে বেধে দিয়ে গেছেন। তাই দেবী দর্শনের আশায় ছুটে 
এসেছি--দেবী দর্শন ভাগ্যে ঘটেনি। 

জগমল। সাহাঁজাদা! কি বলছেন আপনি 

হুমাযুন। দেখ দেখ জগমল! আমার মণিবন্ধের দিকে চেয়ে 

দেখ-রাজপুতনার পর্বত প্রাচীরের ঘেরা এই জনহীন দেশের উপর 
কি রত্ব কুড়িয়ে পেয়েছি দেখ। 

রাখি দেখাইল 

জগমল। একি ! হিন্দুর রাঁধী ! আমার ভগ্ীর শ্বহন্তের রচিত রাখী । 
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হুমায়ুন । তোমার ভগ্রী যে আমারও ভপ্মী ভাই! তাঁর নিদর্শন 
স্বরূপ এই রাখি আমা উপহাঁর দিয়েছেন। জগমল॥ তোমার এই 
মুসলমান ভাইকে ভাই বলে স্বীকার করতে পার না! কি? 

জগমল। এস সাহাজাদা! মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হিন্চু মুসলমান” 

একই পিতার মস্তাঁন ভেবে ভ্রাতৃত্বের নির্মল আলিঙ্গনে আবদ্ধ হই। 
উন্তয়ে আলিঙ্গনাবন্ধ 

মিলাইদি। সাহাজাঁদা ! 
হুমাযুন। ওঃ । হ্যা, ভূলে গিয়েছিলাম । সিলাইদি! আমাদের 

এই ভ্রাতৃমিলনের মুহূর্তে আমি তোমায় যে পুরস্কার দেবে - সে পুরস্কার 

ন্যায়তঃ তোমারই প্রাপ্য । মোগলের কাঁজ শেষ হয়েছে--বল কি পুরস্কার 
ও? 

পিলাইদি। সম্রাট বাবর-শ! বলেছিলেন--যুদ্ধ শেষে চিতোর 
ধফিংহাসন আমায় দেবেন। 

হুমাধুন। তা হলে আপনি পিতার কাছেই পুরস্কার নেবেন, আমার 
দেওয়। পুরস্কারে আপনার আপত্তিও থাকতে পারে। 

সিলাই্দি। সম্রাট আর সম্রাট পুত্রে আমি তে! কোন পার্থক্য 
দেখি না। 

হুমাযুন। আমাদের জয়লাভের জগ্ত তোমার যা উপযুক্ত পুরস্কার 
আমি তোমাকে তাই দেবে! । 

সৈনিকদ্বয়ের এতি 

এই বেইমানটার অস্ত্র কেড়ে নি্নে--ঘাঁড় ধাক্ক! দিতে দিতে এই দেবী- 
মন্দিরের বাইরে নিছে |া।। আর এর নাঁক কান কেটে প্রকান্ঠ রাক্গপথের 

উপর দিয়ে পাদুক। গ্রহার করতে করতে সারা নগর ভ্রমণ করাবি। এই 

ব্েশর্রোহী-+জাতিদ্রোহী বিশ্বীঘাতকের পরিপাম দেখে--এরই মত 

পপ্তগুলে! যদি মানুষ হতে চেষ্টা করে। যা--নিয়ে হ1-- 

সিলাইদিকে দৈশিবদ্ধর় ঘাড় ধাক। দিতে নিতে লইয়া গেল 
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জগমল। মহাক্সভব সাহাজাদা ! তোমায় কতজত!| জানাবার ভাব! 

খুঁজে পাচ্ছি না। 

ছুমাযুন। আর দেরী করো! নাভাই! আমায় নিয়ে চল আমার 
সর্বহারা বহিনের কাছে। দেবী দর্শনে নিয়ে যেতে কপণতা কবো৷ ন1। 

আমার জীবন সার্থক করে দাও। ভাই চাইছে -বোনের সংগে দেখ! 
করতে; এতে তো! ইতঃম্ততঃ করবার কিছুই নেই 

অদুরে চিতা! হপিয়! উঠিগ 
ওকি! ওখানে আগুণ জলে উঠলো! কিসের আগুণ ? 

জগমল । চিতার আগুণ! ওই জলন্ত চিতা ভোমাষ বছিন জীবন 

'আহতি দিয়ে চির মিলনের দেশে চলে গেল । 

হুমায়ুন । সর্ব শক্তিমান খোদা! ফিরিয়ে নাও--ফিরিয়ে নাও 

বাবর শাহের এই জয়। মোগলের জীবন বিনিময়ে এই জাতিকে 

পুনর্জীবিত করে তেল । উ:, কি ভুলই নাকরেছি। সময়ে এসে 
পড়লে আমার এ সর্বনাশ হতে না, দেবী বছিনকে দেখে আমার জীবন 
সাক করতে পারভুম। 

জগমল। দুঃখ করো! ন! সাহাজাদা ! হিন্দু নারীর ধর্মই যে এই ! 
জীবনে যার ছিল সঙ্গিনী মরণে হলো! তারই সাথী। 

হুমাধুন। চল জগমল ! এই বংশতরুর বীজ কোথায় অবশিষ্ট 
আছে আমায় দেখিয়ে দ্বেবে চল--আমি বুকের রক্ত দিয়ে তাঁকে 
পুনর্জীবিত করে তুলবো । ওগো! চিতোর ! সতাই তুমি বীর প্রসবিদী 
আবার যেন তোমার কোলে দেখতে পাই এমনি ধারা শত 
শত বীরসস্তান--আর তাদেরই শৌর্যে বীর্যে যেন পুনক্ষন্ধার 
হয় -চিভোর গীরৎ 

যবঙ্গিকা' 












